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Golf vqn inbrqken overspoelt W¡tte Dorp
VoorlichÌingsovond over inbrookprevenlie 4 juli oonstqonde in de Plozo Futurq.

Periodiek voor de Bewoners von Het wille Dorp, Eindhoven.

Het artikel "inbrekers akt¡ef" uit de
eerste Wit op Twart blijft actueel. De
laatste twee maanden zijn er weder-
om enkele inbraken gepleegd. Opval-
lend was dat de inbraken vaak over-
dag plaats vonden. Niet alleen leidt
zo'n inbraak tot een hoop ongemak en
kosten, maar vooral houd je er zo'n
onveilig en angstig gevoel aan over.
Ook op de vergadering van het
onderhoudsfonds bleek dat men zích
zorgen maakte over het aantal inbra-
ken.

Ze komen erocln

De redactie van de wijkkrant heeft
naar aanleiding hiervan contact
opgenomen met de politie. De heer
Traa van de politie is bereid gevonden
om een voorlichtingsavond over
inbraakpreventie te houden. De heer
Traa is bij de politie van Eindhoven
speciaal belast met preventie. Hij
weet hier veel van af en heeft ook
ervaring met buurtpreventie. Op deze
avond zal hij ingaan op de situatíe in
het Witte Dorp. Onderwerpen die in
ieder geval aan bod komen zijn: goed
hang en sluitwerk, verlichting, regis-
tratie van goederen, doorgeven van
vakanties, sociale controle en buurt-
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preventie. ln andere wijken is al
gebleken dat een gezamenlijke aanpak
in een wijk kan leiden tot een sterke
afname van het aantal inbraken. Om
tot zo'n aanpak te komen is het
wenselijk dat een groot deef van de
bewoners van het Witte Dorp op deze
voorlichtingsavond komt. ln samen-
werking met de stichting het Witte
Dorp wordt deze avond gehouden op
4 juli in de theaterzaal van Plaza
Futura om 20.30 uur. Wij raden U

allen aan om te komen, het is in uw
eigen belang en dat van alle andere
bewoners van het Witte Dorp.

De redactie

Tijdens het spelen komt het verhaal
tot stand. Verrassingen genoeg dus!
Mocht je de voorstelling hebben
ñêmict rlan lr¡ ln io hon¡ aaÞ nan =iø,-9"ltll-'- --'_-"j' "-'

om 20.30 uur op de hoek van de Rik
Woutersweg en de van Renesseweg.
Om 22.40 uur is er een voorstelling
op het Gerardusplein. De rest van de
week wordt het wagenspel op tal van
andere plaatsen in de stad gespeeld.
Deze wagenspelweek is 30 jaar
geleden onstaan uit activiteiten van
het vakantiecomité. Dit comité
organiseerde leuke dingen voor
mensen die met de vakantie thuis
bleven. Toch wel knap dat zij dit al die
30 jaren zijn blijven doen.

Marian van der Laag

Oud popter.

\

Het Burgh plein

ln de vorige editie van deze krant hebt
U kunnen lezen dat er door de werk-
groep "drempels" een peiling is
geweest naar de hehoefte aan drem-
pels op het Burghplein en de aangren-
zende Wilakkerstraten. Deze enquête
was positief: meer dan 90% van de
bewoners was er vóór. Nadien heeft
nog overleg plaatsgehad met de
bewoners van de 2&W¡lakkerstraat en
de gemeente, n.l. of er in hun straat
andere verkeershindernissen konden
worden opgeworpen, zoals bijvoor-
beeld het laten doorlopen van het
trottoir op de ene hoek van de Petrus
Dondersstraat met de Wilakkerstraat
naar de andere. Hier wilÇe de gemeen-
te niet aan meewerken, omdat dat te

We hebben van de gemeente de
toezegging gekregen dat het nieuwe
klimrek met glijbaan voor de grote
vakantie geplaatst zal worden. De
glijbaan die er nu nog staat voldoet
niet meer aan de veiligheidseisen en
we krijgen daarvoor nu een mooie
vervanging, die eventueel later uitge-
breid kan worden. Onze plannen
waren in eerste instantie groots, maar

duur zou worden. De eerste drempel
.komt nu te liggen in de 2d"
Wilakkerstraat bij het Burghplein.

De overige vier worden als volgt
aangelegd: Burghplein, ter hoogte van
de Burghstraat en de andere drie
tussen het plein en de St. Hubertus-
straat. Volgens recente informatie bij
de gemeente ligt onze def initieve
versíe nu bii de dienst openbare
Werken, die zullen ook daadwerkelilk
de drempels plaatsen.

Els Staal
Werkgroep drempels

door het beperkte budget hebben we
deze nog niet kunnen realiseren. De
gemeente heeft wel toegezegd, dat
wanneer de nieuwe wijk gebouwd
wordt, het budget groot genoeg zal
zijn om het Burghplein te renoveren.
Dit zal in overleg gaan met de bewo-
ners en we hopen dat het een mooie
kern van onze wijk zal worden, zodat
groot en klein er plezier aan heeft.

Miriam Banken

Komt dat zien, Komt dat zien!!

Op maandag 1 juli komt er op het
Burgholein om 19.O0 uur weer een
WAGENSPEL ,¡an de Dr. Ariëns
toneelgroep. Het wagenspel heet :

AAN DE ANDERE KANT. (van Wouter
Wernas naar idee van Frits Kroes). Het
stuk gaat over een meisje dat een
ongeluk krijgt. Zij komt in het voorge-
borchte van de hemel {een soort
wachtkamer, red.). Daar ontmoet zij
enkele goden zoals Wodan, Afrodite
en Hermes. ln die wachtkamer moet
het meisje kiezen tussen teruggaan
naar de aarde of in de hemel blijven.
Als ze teruggaat naar de aarde dan
wordt ze wel veranderd in een dier.
Vanuit de hemel ziet ze haar familie
en leuke kennissen, maar ze ziet ook
de rotzooi die er op de aarde is. Wat
zal ze kiezen ?

Wogenspel

Gezocht

I

De Wilakkers school is op zoek naar
mensen die het leuk vinden om met
een groep kinderen op school te eten
en ze tot ca. 12.45 bezig te houden
met spelen, voorlezen enz. Overbliiven
moet op alle scholen mogelijk ziln en
het is ook belangrijk dat kinderen
graag overblijven, vooral omdat het bij
sommigen noodzaak is.

De bedoeling is dat U minimaal één
dag doch liefst twee dagen beschik-
baar bent om dit samen met een
tweede persoon te doen. Vanzelfspre-
kend staat hiere een kleine financiële
vergoeding tegenover. Heeft U of
iemand in uw omgeving zin om deze
taak op zich te nemen of heeft U
vragen, dan kunt U kontakt opnemen
met:
Miriam Banken, tel. 126020 of
Betsy Osinski, tel. 122683

De laatste tijd zijn er enige problemen
met het ophalen van het oud papier.
Voor zover wij weten wordt het
papier elke eerste en derde woensdag
van de maand opgehaald door een
man met paard en wagen. Hij neemt
het papier alleen mee als het aan de
straat staat. Verder wordt er nog om
de week op maandag papier opge-
haald, in ieder geval is er op maandag
17 juni papier opgehaald.

Mocht het papier een keer niet
opgehaald worden, haal het dan 's
avonds binnen, zodat het geen rotzooi
kan worden.

de redaktie

Colofon

Fedaktie:
Lex Bosselaar,
St. Odulphusstraat 19, tel. 12O112
Marian van der Laag,
St. Odulphusstraat 41, tel. I 261 'lO
Ruth Hameleers,
St. Odastraat 4, tel. 126697
Marcel Teheux,
St. Adrianusstraat 1. tel. 1 24322

Copii voor het volgende nummer:
voor 1 oktober.

¡



Pogino 2 W¡tte Dorp
Een vroege voderdog Men neme een Vin Dudok.

Dit is een culinair rubriekje waarin de
"vin du dok" onmisbaar is. Deze keer
wordt er getoast bij een menu-sugges-
tie van: Els Rooimans-Legius. Als deze
zalige recepten bestudeerd en ge-
proefd zijn kom je erachter wie de
volgende aflevering van "MEN NEME
EEN FLES VIN DU DOK........'. gaat
verzorgen.
Wie weet ben jij dat wel !!!!!
Maar eerst lezen, koken en smullen
maar.

"Zullen wij een keer alleen met onze
kinderen er op uit gaan ?", vroeg Kim
tijclens de wekelijkse zwemavond voor
cle kir¡deren. Prirna, leuk idee. vond
iedereen. Dus daar stonden wij vrijdag
10 nrei irr alle vroegte op het station
voor dagtrip no. 5O naar Diergaarde
Blijclorp en een rondvaart door de
llaven van Rotterdam. Wij, zeven
vaders en dertien kinderen uit het
Witte Dorp en ornstreken. De rugzak-
ken en tassen zwaar van de drop,
zuurtjes, appelsap, yogi-yogi. chips en
arrdere zoetl¡ouders. Hoezo slecht
voor cle tanden?

"Zijn we allenlaal in de treinT
1,2,3,..,...2O. Ja, hij kan."
trt zo vertrokken '¡¡ij naa¡ Rctter.dam,
toen wij naar Rotterdam vertrokken.
"Ziin al die kinderen van U meneer?"
"-Mathijs niet te ver uit het raam
harrgen!"
"Luuk blijf van de noodrem af !"
"1lee, van ÇJeze stoelen kun je bedden
nla ken. "

Goed geluimd bereikten wij Rotterdam
en stapten in de tram naar de dieren-
tuin. "Zitten wij allemaal in de tram?.
1 ,2,3,....2O. Ja, hij kan, rijden maar."
Daar was de dierentuin.
"Jorrgens. eerst allem'aál op de foto."
(Zie foto). "Tjonge, wat zijn die olifan-
terì groot. "
"Kunnen die krokodillen er echt niet
uit?"
"Ooh, wat een lief klein ijsbeertje."
"Kijk, er is hier ook een speeltuin."
"Wie wit er een ijsje? Mag ik 13
kinderijsjes en 7 grote van U. Pardon.
hoeveel zei U?"

Op weg naar de haven. Daar kwam de
trarn al aan. Vlug opschieten.
"Zitten wij allemaal in de tramZ
\ ,2,3,....1 B. Nee stop, Henk en pepijn
zijn er niet!"
Te laat. ln de verte zagen wij Henk en
Pepijn nog staan. "We zien ze wel bii
het station waar we moeten over-
stappen." Daar waren ze gelukkig.
Weer helemaal compleet bereikten we
de rondvaartboot.
"Allemaal de jassen aan want het
waait hard. "
Grootste haven van de wereld, B0%
varr alle stukgoederen, achterland van
5O0 miljoen mensen, containertermi-
nals, zuidvruchten uit Amerika, olie,
........ Zeer interessant.
"Hee, waar zijn de kinderen? Oh, die
zijn benedendeks tikkertje aan het
spelen. "

"Papa wakker worden, we zijn weer
in Eindhoven. "
"Mag ik een kinderfrietje met mayo_
naise en een kroket. een kinderfrietje
met mayonaise en t<:etchup met een
frikandel en voor mij een grote friet
met satésaus en een bami en voor te
drinken een chocomel. een sinas en
doe voor mij maar een pilsje. Mag ik
een kinderfrietje met............." (7 x).
Maar bij caf etaria "De Oude Sint
Joris" liet men zich niet uit het veld
slaan. Daar waren de frietjes al.
"Kan ik betalenT lk ook ...." (7x).
De moeders stonden ons al op te
wachten. "Mama, ik heb een olifant
gezien. En ik ben in <le speeltuin van
een hele hoge glijbaan af gegleden. En
ik heb een hele grote boot gezien. En
ik .......222-22."

Edjoe Osin.ski

Allereerst een voorgerecht voor
mensen die niet echt op hun lijn
hoeven te letten. Rauwkost vooraf
'¡.¡erkt namelijk eetlust opwekkend! Dit
recept is ruim vooraf klaar te maken.

Benodigdheden : (4pers.)
- 2 ons grieks gekruide olijven (incl.

dressing van de olijven)
- 1,5 ons roquefort kaas in dobbel-

steentjes gesneden
- 'l ons gepelde, grote stukken

walnoot.
- 1 uitgeperste teen knoflook
- 2 eetlepels olie
- 1 eetlepel azijn
- harde sla (liefst zowel ijsbergsla als

rode krr-¡lsla)

Bereiding :

Op elk bord een bedje van de sla
leggen, Dressing maken van de
knoflook. olie en azijn. Deze dressing
over de vier borden sla verdelen.
Daarover de olijven, roquefort en de
walnoten garneren. Hierna de glazen
klaar zetten opdat daar de Vin du Dok
in geschonken kan worden. Deze wijn
smaakt hierbij voortreffelijk, maar
derrk erom wel veilig vrijen !

Het tweede gerecht is in alle eenvoud
reuze lekker na dit voorgerecht.
Een heerlijk gebakken vis (naai ker:ze
een schol of een tongetie) met een
aardappelschotel uit de oven.
De aardappelschotel maak je als volgt:
Doe in een ovenschaal enkele lepels
olie (liever teveel dan te weinig deze
keer). Snij de rauwe aardappels in
plakjes en doe deze in de ovenschaal.
Strooi hier tot slot nog een royale laag
oude geraspte kaas over heen en
plaats de schaal in het midden van de
oven (stand 5 ,225 graden). Na zo'n
5O minuten kan deze schotel tezamen
met de vis en de Vin du Dok worden
opgediend.

Eet smakelijk en proost!ll
Els Rooimans-Legius'

Zoals het bij deze rubriek hoort mag
Els kiezen wie de volgende keer zijn of
haar f avoriete Vin ciu Dok-recept gaat
publiceren. De keus is gevallen op:
CHANTAL VAN DIRVEN. (weilicht iets
met een zwitsers bouquetjeT).

Namens de redaktie van harte profici-
at Chantal ! Wij zien graag je bijdrage
voor 1 oktober tegemoet.

\IN DU DOK"

,4te. Q7 |NHOTL ta?A 32O/o

Vr{,{ngC

!,rì ,

I

appelation bergerac controlée
SAUVIGNON



onderhoudsfonds Pogino 3

Vergodering onderhoudsfonds Cryplogrom
lmpressies
houdsfonds.

jaarvergadering onder-

Op 30 mei hield het onderhoudsfonds
haar jaarvergadering. Ondanks de ,

mooie lenteavond was de opkomst
redelijk groot. De accomodatie was
veel beter dan de vorige keren. De ¡

vergadering werd gehouden in de
theaterzaal van Plaza Futura. Een
mooie zaal met een goede acoustiek.
Een geluids¡nstallatie was hierdoor
niet nodig. Het gerommel van met
microfoons was hierdoor overbodig. lk
vond dit een grote verbetering.

De vergadering begon met het jaar-
overzicht. Fínancieel ziet het er goed
uit. Het geld komt gemakkelijk binnen
en er is nog weinig uitgegeven. lk
kreeg even de indruk dat het een soort
beleggingsfonds aan het worden was.
Een van de weinige uitgaven waren de
administratiekosten. Deze worden
volledig gesubsidieerd. Toch waren de
leden hier zeer kritisch op. f 4OOO,-
lijkt natuurlijk ook erg veel als het om
wat telefoon en postzegels gaat.
Degenen die hier meer van willen
weten kunnen bij de penningmeester
alle informatie hierover kriigen.

Het hoofdonderwerp was duidelijk het ,

schoorstenenprojekt. Voor dit projekt
is een adviesbureau in de arm geno-
men. Het heet: "Van Dal Belt &
Partners b.v.". Probeer deze naam
eens snel achterelkaar uit te spreken.

. De voorzitter had er in ieder geval veel
rnoeite mee. Van'het adviesbureau
waren er twee mensen aanwezig. Ze
hadden duidelíjk veel verstand van

. zaken. Bij de dia's van schoorstenen
uit het "Witte Dorp" hadden ze ter
zake kundig commentaar. Tot zover
liep alles geordend. Vril uitgebreid
kwamen alle mogeijkheden voor
renovatie van de schoorstenen naar
voren. Bij de discussie werd de zaak
een stuk onoverzichtelijker. Vooral de
prijs van het elektriciteitsprojekt werd
hier telkens besproken. Het is duidelijk
dat dit voor veel ledéh'een reden is

, om zeer kritisch te zijn over de kosten
díe nog kunnen volgen voor het
opknappen van de schoorsteiren. Toen
het bestuur over de prijs verder geen
uitspraken wilde doen verzandde de
discuésie en kwam het voorstel om
eerst te pauzeren, Dit gaf het bestuur
de gelegenheid om nog even te

Advertenties

Te koop:
Matríxprinter (9-naalds), centronics
interface, incl. reserve lint, excl.
kabel. f 1 00,-. Bosselaar,
St. Odutphusstr. 1g, tet. 12O112.

Gevonden:
Blauw kinderfietsje (Velamos).
A. Vermeulen,
St. Odulphusstr. 3, tel. 1 l gggO

Te koop:
Originele dakpannen:
Dakpan f 1,-
Nok- en randpannen f5,-
Wijn:
Vin du Dok, village blanc
1 fles f 10,-
12 flessen fl10,-
St. Odulphusstraat 4l

overleggen en de leden de kans om ín
' het café wat te drinken en buiten nog
; va1 het mooie weer te genieten.

I Ondanks de aantrekkingskracht van
de bar, waren de meeste leden toch
ook na de pauze weer aanwezig. Er is
toen meer losgelaten over de kosten
van het projekt. Het opknappen gaat
zeker f 2OOO,- (ex. BTW) kosten. Het
gaat dân om het meest voorkomende
type. Het bestuur hield nogal wat
slagen om de arm, want er komen
waarschíjnlijk nog wat kosten bij die
nu nog niet te begroten waren. Alleen
bij de scoorstenen waar er alleen maar
gevoegd hoeft te worden, kunnen de
kosten lager blijven. Over de tijdsplan-
ning was meer te zeggen. Voor de
subsidie moet alles nog dit jaar af_zijn.
Het wordt dus opschieten mei het
projekt. Uit het pubtiek kwam híerop
nog het verzoek om dan in ieder geval
voor 5 december de schoorstenen in
orde te hebben.

Na alle felle discussies bleek dat er
toch veel vertrouwen was in het
bestuur en er niet aan de integriteit
van het bestuur getwijfeld werd. Een
opmerking van deze slrekking uit de
zaal werd met applaus bevestigd.
Híerdoor kon de vergadering nog in
harmonie worden afgesloten. ñ¡eman¿
had er toen nog behoefte aan om de
agenda af te maken. Er wacht ons
binnenkort dus weer een vergadering
over de rest van de agenda. Dit ii
onder andere de verlichting van de
gangen achter de huizen. Ook hierover
schijnen de meníngen verdeeld te zijn.
Het belooft dus weer een interessante
vergadering te worden'rex 

Bosseraar

Vertikaal

Architect van een scheepsrepara-
tieplaats (5).
Zeeuwse plaats waar de drank
rijkelijk vloeit (9).
Nog maar net een kleedhok (8).
Met enig lawaai iets voor elkaar
kriigen (8).
Deze ontkenningen houden de
krant biieen (6).
Deze politieman gaat er vandoor
(8).
Plaatsje voor een gesneden stíer
(6).
Net zo als die verhaspelde meid.
Dit gas heeft twee O's maar
bestaat uit drie o's (4).

3. Geliefde boom, maar niet bij
iedereen in het witte dorp (g).

5. Deze rokende piip heeft onder_
houd nodig (11).

7^. Kaakbeweging van een vogel (4).
, 9. Een insekt dat op stap gaat (g).

10. Lucratief dier (7).
'12. Gevangenís van een kuiken (S).
14. Hii staat n¡et meer, maar heeft

goud in de mond (5).
16. ls niet ri¡k, maar weet alles van

geld uitgeven (7).
17. Met deze bierpomp kan je draad

maken (3).

ln g ezonden
brieven.

It¿er tnort

Horizontaal

1.

2.

3.
4.

6.

8.

11.

13.
15.

Onderhoudsfonds

N.B. Nog een toevoeging namens de
redaktie: Alle bewoners die lid zijn van
het onderhoudsfonds krijgen de
notulen van deze bijeenkomst in hun
brievenbus. Omdat het schoorstenen-
project omvangrijk is zijn er wellicht
ook anderen geinteresseerd in de
gang van zaken (b.v. huurders, buren).
Belangstellenden kunnen een exem-
plaar van deze notulen verkrijgen bij
Anka Broers, Petrus Dondersstraat
32.

Advertenties

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" f2b,-
Kalender W¡tte Dorp Í j7,5O
Affiches f5,-
Burghstraat 45

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties of oproepen te plaatsen.
Wij rekenen f2,50 als het een ver_
koopadvertentie betreft.
Advertenties of oproepen voor de
volgende Wit op Zwart inleveren bij de
redaktie voor 1 oktober.

Wederom wordt er onder de goede
inzendingen een fles Vin du Dok
verloot (zie ook het receptl. U mag de
antwoorden op een blaadje schrijven,
zodat U de krant heel kunt laten.
lnzendingen voor 1 september naar
Lex Bosselaar, St. Odulphusstraat 19.

ttrl)
Zc^^

t Oplossing
c ry ptog ro m

hnal ltunvw
Staa/^¡¡,.¡.

Oplossing van de vorige keer:

Horizontaal:' 1 Witte dorp, b Kuikens, 7 Trein-
coupé, 10 Lik, 1 I Nuloptie, l3
Mieren.
Vertikaal:
1 Wijkkrant , 2 Teken,3 Ons, 4 paas-
eí, 6 Nooit, 8 lslam, g Plein, l1 peer.
De fles vin du dok is gewonnen door
Wouter en Miek Oosthuizen, Burgh-
plein 12.
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Pogino 4

Stichting Witte Dorp, Bewonersvereni-
ging Witte Dorp, Stichting Onder-
houdsfonds Witte Dorp: begrijpt u nog
hoe het precies in elkaar zit? Zelfs de
bestuursleden hebben daar moeite
nìee en uit vragen en reacties uit de
wijk blijkt het voor velen onduidelijk
wat de doelstelling van de verschillen-
de organen is en waarvoor men bij
wíe terecht moet. Daar zal verande-
ring in kornen. Na de zomer willen wij
een nieuwe bestuursstructuur invoe-
ren. Hoe deze er uit gaat zien kunt u
in deze bijdrage lezen.

Een stukje geschiedenis

Zoals u weet is de Stichting Witte
Dorp voortgekomen uít de St¡chting
St. Odulphusstraat en Omgeving.
Laatstgenoemde stichting had een
beperkte doelstelling, nl. het oprichten
err beheren van een Centrale Antenne-
voorzíening. Toen deze club zich ook
met onderhoud en anderssoortige
zaken ging bezighouden is de naam
veranderd in Stichting Witte Dorp. Dat
was in 1987. De doelstelling van de
Stichting Witte Dorp luidt officieel:
"Het bevorderen van het behoud en
de bijzondere kwaliteit van deze
woonwijk..."
Vanaf 1987 zijn door deze st¡chting
diverse onderhoudsprojecten georgani-
seerd en om het onderhoud ook op
langere termijn te garanderen is het
onderhoudsfonds opgericht. Om het
laatste organisatorisch en juridisch af
te dekken zijn vanuit de Stichting
twee níeuwe organen opgericht: de
Bewonersvereniging Witte Dorp en de
Srichting Onderhoudsfonds Witte
Dorp.

Organisatie onderhoudsfonds

ln tegenstelling tot wat de naam doet
verrhoeden is de bewonersvereniging
niet bedoeld voor alle bewoners in de
wijk. Alleen deelnemers aan het
Onderhoudsfonds kunnen lid worden.
De bewonersvereniging moet zorgdra-
gen voor jaar- en meerjarenplannen
van het onderhoudsfonds en verder
moet zij de Stichting Onderhouds-
fonds controleren. Het beheer van het
f onds en het uitvoeren van de plannen
ligt in handen van de Stichting Onder-
houdsfonds. De huidige situatie is
weergegeven in figuur 1. Tussen de
Bewonersvereniging en Stichting
Onderhoudsfonds bestaat een juridi-
sche relatie. De Stichting Witte Dorp
staat juridisch gezien los van beide
andere organen,

Verwarrende situatíe

De huidige organisatiestructuur is niet
erg doorzichtig. Dat komt in de eerste
plaats doordat de doelstelling van de
Bewonersvereniging veel beperkter is
dan velen denken. Daar komt nog bij
dat de meeste bestuursleden in twee
en soms in drie organen zitten.
Tenslotte kan worden gezegd dat
steeds meer aangelegenheden zowel
te maken hebben met algemene
wijkbelangen, en dus binnen het
aandachtsgebied van de Stichting
Witte Dorp vallen, als met specifieke
onderhoudsfondsbelangen, die vallen
binnen het aandachtsgebied van de
Bewonersvereniging/Stichting Onder-
houdsfonds. Een voorbeeld hiervan is
de kwestie van de monumentverkla-
ring.

W¡jkor clnen

W¡ikorgoneR Witte dorp noor een nieuwe op zel .
Toekomstige structuur

Om aan deze verwarrende situatie een
einde te maken zullen wij voorstellen
om het aantal organen van drie naar
twee terug te brengen. De taken van
de Stichting Witte Dorp en de Bewo-
nersvereniging zullen worden gecon-
centreerd binnen een Bewoners-
vereniging "nieuwe stijl". Deze
vereniging zal een algemene doel-
stelling krijgen (bevorderen kwaliteit
van de woningen, de woonomgeving
en het leefklimaat etc.) en is toegan-
kelijk voor alle bewoners van de wijk
(huurders en eigenaar-bewoners).
De Stichting Onderhoudsfonds zal
blijven bestaan als specifiek orgaan
ten behoeve van het onderhouds-
fonds. Zij zal worden gecontroleerd
door de leden van de Bewonersvereni-
ging die tevens deelnemer zijn in het
onderhoudsfonds. De nieuwe struc-
tuur is in essentie uitgebeeld in figuur
2.

Procedure

Het veranderen van de bestuursstruc-
tuur heeft nogal wat voeten in de
aarde. Zo moeten statuten worden
aangepast en ook het onderhoudscon-
tract met de individuele fondsdeelne-
mers zal een kleine wijziging onder-
gaan. Het wijzigen van de statuten
moet plaatsvinden in een vergadering
van de bewonersvereniging waar
tenminste 2/3 deel van de leden
aanwezig is en de voorstellen moeten
mel 213 meerderheid worden âange-
nomen. Dat vraagt om een uiterst
zorgvuldige voorbereiding opdat zowel
juridische als procedurele valkuilen
worden omzeild. Wij zijn van plan om
een en ander in de periode septem-
ber/oktober door te voeren. Net als bij
de overgang van de Stichting St.
Odulphusstraat naar de Stichting
Witte Dorp zalook bijdeze reorganisa-
tie een gedenkwaardige periode
worden afgesloten, De Stichting Witte
Dorp zal dan nl. opl'rouden te bestaan
en zonder te overdrijven kunnen we
stellen dat deze clurb een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan de floris-
sante staat waarin het Witte Dorp
thans verkeert.

Wij houden u uiteraard op de hoogte
van de ontw¡kkeiingen. Mocht u
nadere informatie 'willen hebben of
bent u geihteresseerd in een be-
stuursfunctie dan kunt u contact
opnemen met ondergetekende of één
van de andere bestuursleden van de
huidige organisaties.

Kim Egger
Burghstraat 33

tet. 124883

Huidige situatie:

Stichting
Witte
Dorp

Bewoners-
vereniging
Witte Dorp

Stichting
onderhouds-
fonds

Doelstelling:
bevorderen

kwaliteit en

leefbaarheid v.d. wijk

Doelgroep:
alle wilkbewoners

Doelstelling:
bevorderen

kwaliteit en

leefbaarheid v.d. wijk

Voor het derde jaar springen we met
enthousiasme op de fiets voor een
dagje toeren rondom Eindhoven. Het
idee is geboren toen onze verjaarda-
gen van de buurvrouwen uit de straat
in een vakantiepeiiode vielen. We
bedachten een alternatieve vorm van
koffiedrinken met elkaar. Dus donder-
dag 6 juní was het zover. De fietstas-
sen vol thermoskannen en lekkers.
Het miezerde wat en dat bleef zo
totdat we bijna thuis waren, dat kon
ons niet deren. Negen vrouwen fiets-
ten druk pratend de Loon- en Land-
schutroute. Onderweg bij het aanleg-
gen voor een kop soep ontstond er
enige paniek omdat ik dacht mijn tas
in het bos te hebben laten liggen. Na
enkele telefoontjes bleek de beurs op
de keukentafel moederziel alleen te
liggen. En zodoende werd ¡k op
"soep" getrakteerd. Om half drie
waren we weer in de Odastraat en
dronken thee totdat de kindertjes
thuis kwamen. Eigenlijk moeten we
zoiets vaker doen!

Astrid Munnik

fig. 1 Organisaties in het Witte Dorp, huidige situatie

Gewenste situatie:

Bewoners-
veren¡ng¡ng

Doelstelling:
- Opstellen/uitvoeren

onderhoudsplannen

- beheer fonds

Doelgroep:
eigenaar-bewoners

Stichting
onderhoudsfonds

Doelstelling:
- Opstellen/uitvoeren

onderhoudsplannen

- beheer fonds

Doelgroep: Doelgroep:
alle wijkbewoners eigenaar-bewoners

fig. 2 Organisaties in het Witte Dorp, gewenste situatie

Moeders erop uit
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Over een paar weken begint de
grote vakantie. Zes weken lang
niet naar school. Vast ben je al
leuke dingetjes aan het beden-
ken die je dan kunt gaan doen:
f ietsen, zwem men, dagtochtjes
maken, naar het strand en
noem maar op. Maar voor
iedereen zal er toch wel eens

een dagje zijn waarop je je
. afvraagt : Wat zal ik nu eens
gaan doen ?

Als je nou zo'n verveeldag hebt,
kijk dan op de WIT-KIDS- pagi-
na's. Misschien zie je ¡ets staan
om van jouw saaie vakantiedag
toch nog een "feest" te maken!

1 Wat is dit en waar staat dit ?

2 Wat is dit en waar staat dit ?

3 Waar hangt deze pot ?

4 Wat is dit en waar staat d¡t ?

5 Waar staat dit hu¡s ?

6 Waar vliegt dit ?

Folopuzzel
Wqor stqot

Hoero vokontie!
' iì.

Kriit moken.
Met e¡gengemaakte gipskrijtjes
in verschillende kleuren kun je
buiten de mooiste tekeningen
maken. Je kunt er natuurlijk ook
een hinkelspel mee maken of
boter, kaas en eieren mee doen.
Je hebt er voor nodig: gipspoe-
der, water, verschillende kleu-
ren plakkaatverf , een bak voch-
tig zand, een emmertje, een
pollepel en een aantal rolletjes.
Als je folie- of bakpapierrollen
neemt worden de krijtjes niet zo
dik. Snij zulke lange rollen in
drie stukken. W.c.rollen kunnen
ook gebruikt worden, deze zijn
al op maat.

Zet een aantal rolletjes in een
bak vochtig zand. Maak in de
emmer de verf aan met water
en voeg het gipspoeder toe in
de verhouding: 1 deel verf , 4
delen water en ongeveer 6
delen gipspoeder. Giet het
gekleurde gips in de rolletjes,
laat het hard worden en snij
daarna de rolletjes open.
Endan. .....tekenen maar!!!

Cocosmacarons bakken (t 6
stuks)

Wat heb je nodigT
1ei
50 gram suiker
75 gram gemalen cocos
10 gram bloem
mespuntje zout
2 velletjes ouwel

Hoe maak je het klaar?
Oven voorverwarmen op 170
oC. Het ei met suiker en zout
kloppen net zolang totdat het
als een dik lint van de garde
loopt. De gemalen cocos en
bloem door de eimassa schep-
pen. De velletjes ouwel op een
bakplaat leggen; hierop 6 berg-
jes cocosdeeg.

It?d

De W¡t-Kids Pogino,S

Keiruige T;shirts
Wat je nodig hebt is een (oud)
effen t-shirt, 1 textielstift, 1

houten plank en plakband
(eventueel afplakband wat je
gebruikt wanneer je raamkozij-
nen verft).

Span het t-shirt om de plank
heen zodat het gedeelte waar je
wilt tekenen goed strak zit.
Plakband kun je gebruiken om
het t-shirt extra goed strak te
spannen. Maak op een stuk
papier eerst een ontwerp,
bijvoorbeeld met je naam, een
figuur of zomaar wat fantasie.
Hierna ga je je gekozen ontwerp
met de textielstift op je t-shirt
zetten. Je kunt natuurlijk meer-
dere kleuren gebruiken, maar let
wel, de textielstiften zijn niet zo
goedkoop. Deze stiften gaan
wel heel lang mee. Bovendien
blijven de kleuren ook na het
wassen nog goed zichtbaar op
het t-shirt. Als je t-shirt klaar is
moet je het eerst goed laten
drogen voor je het aantrekt.

Tip: Zijn de t-shirts op dan
versier je toch je gymschoenen!

De bakplaat in de oven schui-
ven (1 richel boven het mid-
den). Baktijd + 25 minuten bij
170 oC. Na bekoeling de co-
cosmacarons losbreken en de
uitstekende ouwel veiwijderen!

FOTOPUZZEL

Deze foto's zijn genomen in de
wiik. Welke knappe bol weet
wat erop staat en wààr deze
foto gemaakt ¡s ????
Als je de volgende vragen kunt
beantwoorden maak je kans op
een knappe bollen prijs ! Lever
de antwoorden op een briefjé in
bij Ruth (st. Odastraat 4l of bij
Marian (st. Odulphusstraat 41).
N.B. wel voor 1 september.

1

Koekies bokken
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Het was koud, nat maar gezel-
lig op het Burghplein. Want
ondanks het slechte weer
hebben op 30 april ontzettend
veel buurtgenoten de "witte
markt" bezocht. Alle kramen
waren bezet en er werd druk
gehandeld.
Onder het genot van een war-
me kop koffie werd er heel wat
afgebabbeld. Ook de kinderen
waren in grote getale aanwezig
en zagen er prachtig uit. Fiet-

Uitslog
kleurwedstrijd
De eerste prijs van de kleurwed-
strijd 'vrolijk pasen' is gegaan
naar Nina Jansen uit de Odulp_
husstraat. Proficiat! Op Konin-
ginnedag heeft zij haar prijs
ontvangen; een uitgebreide
tekenset zodat zij de votgende
keer weer zeker mee kan doen
met de kleurwedstrijd.
De redactie was overigens wel ,

wat teleurgesteld over het ,

aantal kleurplaten die waren :

binnengekomen. Had je geen'
tijd, geen zin of was je het
vergeten??? Volgende keer wèl
meedoen, hè?

,

sen, steppen werkelijk alles
was versierd orn mee te doen
aan de optocht. De afsluiting
van de dag kreeg een feestelijk
tintje door de 50 ballonnen die
opgelaten werde¡n.Nu, het weer
zat ons niet rnee, maar de
opkomst was geweldig. Buurt-
bewoners bedankt voor de
grote belangstelling! En wat ons
betreft: tot volgend jaar!

Anka, Carla, lngrid, Lilian.

Bloopers
Maak je iets geks, íets leuks,
iets raars, iets aparts, of iets
moois mee tijdens je vakantie,

:laat het ons dan weten.
,Bijvoorbeeld door een foto, een
verhaaltje of een tekening. De
beste inzendingen worden in de
volgende krant geplaatst en de
allerbeste wordt br¡vendien met
ieen prijs beloond.
Succes!

lnleveren uiterlijk op B septem-
ber
St. Odulphusstraat 41 òf
St. OdastraaT 4

De winnaar van de ballonnen-
wedstrijd is: Luuk Osinski,
Burghplein lg.Zijn balton werd
gevonden in de buurt van
Hasselt in België. Luuk kan zijn
prijs af komen halen op de 1"
Wilakkerstraat 1. proficiat Luuk!

33

Verder zijn er nog 14 ballonnen
gevonden waarvan het kaartje
teruggestuurd is.
Layla Broers, p. Dondersstr. 32
Debbie, St. Leonardusstraat 2
Marieke Rooiman, Burghplein g
Sigrid Vermeeren, St. Odulp-
husstraat 27
Jorn Munnik, St. Odastraat 10
Rob van Lieshout, St. Jansweg
21
Mart Smulders, Leonardusstr. 2
Renee Marks, p. Dondersstr. 32
Eef Ong, St. OdastrcaT 4
Luuk Tuinbeek, Burghstraat 49
Rianne Broekhuse, Spirrastr. l B
Frank Cox, St. Odulphusstr. ?
Sofie Smulders, St.Leonardus-
straat 2
Sera, Burghplein I

Op het landkaartje is, te zien
waar alle ballonnen terecht
gekomen zijn.
Wanneer jouw naam hierboven
vermeld staat en je wilt graag
weten wie jouw ballon gevon_
den heeft, dan kun je jouw
kaartje ophalen op de 1e Wilak-
kerstraat 1 .

Lilian.
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Zomerversies.

Uitslog bollonnenwedstr¡id
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ln juli zeg je allemaal:
dat akelige schoollokaal!
Alles wat er hangt en staat
kijkt zo hangerig en kwaad.
Pim en Mien en Ot en Sien
zíjn doodmoe, dat kun je zien,
en ook Willem van Oranje,
Alva komt doodmoe uit Spanje
en de cijfers in het boekje
hangen doodmoe in hun hoekje.
Al de viertjes en de eentjes
schoppen landerig met de
beentjes
en de meester in 't lokaal
is het moest van allemaal,
maar hij zegt nog even fijn:
'moest' is fout. Wat moet het
zijn?

ln juni schijnt de zon
tct 's avonds over negenen.
Tenminste als het niei
de hele dag blijft regenen.
ln juni heb je het gevoel
dat het vakantie is.
Maar 't is nog geen vakantie,
dus dat gevoel is mis.
En daarom: juni is wef fijn
maar 't zou vakantie moeten
zrjn.
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Annie M.G. Schmidt
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Juli Juni

OPROEP !

ln het najaar komt de votgende
Wit op Twart uit. Dus oofiweer
de Wit-Kids. Heb je ideeën of
wil je meedoen in de redaktie,
dan kun je bij Ruth (st. Oda_
straat 4) of Marian (st. Odulp_
hr-¡sstraat 41 ) terecht.


