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Populieren
Reeds enige tijd bereiken het bestuur
van de Stichting Witte Dorp de Burgh
signalen van mensen die benieuwd
zijn naar de toestand van de 2 hoge
populieren op het binnenterrein van
het blok tussen Petrus Dondersstraat
en Odulphusstraat. Velen denken.dat
deze bomen te oud zijn en maken zich
ongerust over de kans dat zij wel eens
om zouden kunnen waaien. Anderen
vinden dat de bomen te veel schaduw
geven of zijn verontrust over de
wortelgroei, die wellicht funderingen
van schuurtjes aan kan tasten.

Het bestuur heeft dan ook gemeend,
om een onderzoek in te (laten) stellen
naar de gezondheidstoestand van deze
bomen. Dit onderzoek is inmiddels
verricht door een deskundig bedrijf op
dat gebied: Pius Floris uit Vught. Dit
bedrijf adviseert en onderhoudt b.v.
het bomenbestand rondom het
Rijksmuseum in Amsterdam, en heeft
eenzeer oude en karakteristieke boom
voor het stadskantoor in Helmond
gered van de ondergang. ln dit artikel
vindt u de belangrijkste conclusies van
dat rapport. Voor geihteresseerden
ligt een exemplaar van het rapport ter
inzage op St. Odulphusstraat 35 of
Petrus Dondersstraat 32.

zie verder pagina 3

Periodiek voof de Bewoners von Het Witte Dorp, Eindhoven.

M¡dzomer-
nqchtsdroom
Wie heeft er ooit gedroomd over een
feest, een spektokel, een theoterstuk.
mulekmoken, een monifestotie, een
solo-oct, of nog veel doller I

Nu ïs de'kons om dit tot uifuoer te
brengen.
Het beste idee zol tot reoliteil worden
omgetoverd in de midzomernocht, Er

is één beperking, het moet ploots
vinden blnrren hetWtte Dorp.
Het is dus niet de bedoeling dot je
olles zelf moet doen, moor het goot in
eerste irstonlie om een origineel ldee.
Een borbeque is wel lekker, moor niet
origineel, Alle bewoners von het Wtte
Dorp hun llevelingsgerecht loten
meebrengen noor het Burghplein . en
dot met ljn ollen opeten is lekker en
ook origineel. Veel succes.
ldeeén posten op St. Adrionusstroot I
MorcelTehew

pluim v(m) -€n, -pje 1 vede

ln '86 ziln de eerste contacten gelegd
met het comité Lichtjesroute. Na drie
jaar is het idee uitgewerkt om aanslui-
t¡ng te krijgen bij de Lichtjesroute, en
nu is het alweer het derde jaar dat het
W¡tte Dorp haar licht uitstraalt.
Dat dit gebeuren het nodige werk met
zich meebrengt spreekt voor zich.
Half augustus tot 1 8 september is dan
ook een hectische tijd voor John
Jansen en Hans Scheerlings. Elke vrije
minuut wordt in de container aan de
Burghstraat doorgebracht en als op 1 B

september het Witte Dorp "brandt"
kunnen zij opgelucht adem halen.

Lu izen
Het is weer zover) een ware luizenepi-
demie is uitgebroken op school en in
de buurt. Het is dan ook zaak om bij
het ontdekken van luizen onmiddelijk
naar de apotheek te snellen om

speciale shampoo te halen om verdere
overdracht naar andere kinderen te
voorkomen.

Het is een wiid verbreid misverstand
dat luizen uitsluitend zouden voorko-
men onder minder hYgiënische

omstandigheden. Luizen hebben de

voorkeur voor schoongewassen
hoofden en zijn afkerig van verwaãr-
loosd hoofdhaar met huidschilfers.
Luizen kunnen niet springen of vlie-
gen; ze verBlaatsen zich lopend van de

ene haar op de andere van het ene

hoofd op het andere. Jeuk oP het

Joorgong l, nummer 3, novemberl99l

?rulubs: een hoed n
-pje gevenprijzen, a-
ken
(of : de hoed) mool

Ieeuw
(iag.)

; een -pJe

maken, hem p e: de
heeft een - aan de staart; 4 staart:
z. haas, bet. l, II; 5 zekere bloeiwijze:

Wit over zworf
De oplettende ãutombbilisten onder U

zal het zeker niet zijn ontgaan dat
sinds een week of 3 de grote wegen
van onze stad ziin bezaaid met
affiches over de tentoonstelling 'Wit
over Zwart", zoals die nog tot 1

december 1991 wordt gehouden in
het POC aan de Mathildelaan.

Voor de goede orde, het is niet een
tentoonstelling die als onderwerp onze
wijk heeft, noch heeft de redactie van

ons wijkblad een publiciteitsstunt
willen verzorgen. De expositie "Wit
ovef Zwart" tracht inzichtelijk te

,rnaken hoe in de loop der tiiden de
Europese cultuur zìch een beeld heeft
gevormd over mensen met een
donkere huidskleur, dus hoe Wit over
Zwart dacht... en nog denkt.

Dit gebeurt aan de hand van duizen-
den voorwerpen en afbeeldingen;
f oto's, stripverhalen, prenten, aff¡-

âr',

John en Hans, mede namens de
bewoners van het W¡tte Dorp harteliik
dank voor jullie geweldige inzet!

Verder wil de redaktie een Pluim
uitreiken aan de mensen van het
onderhoudsfonds. Zli hebben de
laatste weken haast dag en nacht
door moeten werken om een goede
aannemer te vinden en de offertes op
tijd voor elkaar krijgen voor het
schoorsteenprojekt.

hoofd zou kunnen duiden oP aanwe-
zigheid van hoofdluis maar.ieuk hoeft
niet alt¡jd tot uit¡ng te komen.

Kam daarom het kind met een sPecia-
le luizenkam stevig uit boven een vel
wit papier. Luizen hebben een grijs-
achtige rode kleur. De neten daarente-
gen zien eruit als w¡tte speldeknopjes
en zitten vastgeplakt aan de haren en
haarwortels en ziin moeilijk te verwii-
deren. De hele naaste omgeving van
het kind moet gecontroleerd worden,
dus ook de ouders. Wassen van
kleding, jassen, beddegoed, kam/bor-
stel behoort ook bij de behandeling.
Luizen en neten overleven een was-
beurt van 60 oC niet' Als wassen niet

mogelijk is kunt u de kleding chemisch
laten reinigen of kleding in een goed

afgesloten vuilniszak deponeren en 1

week laten zitten.

ðhes, speelgoed en reclame. Wit over
Zwart laat zien dat de beeldvorming
over zwarte mensen zeer eenzijdig is.

Getoond wordt welke stereotypen
witte mensen van zwarte mensen
maken. Veel afbeeldingen van zwar-
ten zijn vaak veel minder onschuldig
dat dat zij zo op het eerste gezicht
lijken. De rnissionaris is altijd veel
groter dan die zwartjes die hij moet
bekeren. Sjors is véél slimmer dan
Sjimmie, het knechtje van Sinterklaas
is niet toevallig Zwafte Piet en wie
kent niet het affiche van het kleding-
merk Benneton waarbij het witte
kindje een Shirly Temple-achtig
engeltje is en het zwarte kindje een
duiveltie rnet hoomtjes. Dergelijke
stereotype afbeeldingen worden
dikwijl onbewust door onze 'geest

verwerkt en zijn er daardoor mede
oorzaak van dat vooroordelen ten
opzichte van de ander hardnekkig
blijven voortbestaan.

Eugène Ong

Oud popier
Oud papier kunt U ook kwijt bij de
Wilakkersschool. Elke twee weken op
dinsdag voor drie uur 's middags kunt
U het oud papier inleveren bij de
ingang aan de St. Adrianusstraat. De
komende data zijn: 5, 19 novemtier,
3, 17 december, 7, 21 januari, etc.
De opbrengst wordt gebruikt voor
schoolaktiviteiten.

Colofon

Redaktie:
Lex Bosselaar,
St. Odulphusstraat 19, tel. 12O112
Ruth Hameleers,
St. Odulphusstraat 1, tel. 1 26697
Sylvia Hollanders
St. Odulphusstraat 26, tel. 112688
Marian van der Laag,
St. Odulphusstraat 41, tel. 126110
Marcel Teheux,
St. Adrianusstraat 1, tel. 124322
Els Rooimans
Burghplein 9, tel. 114112

Overige medewerkers:
Eugène Ong, Cees Donkers, Chantal
Dirven-Lìscher, Miriam Banken, Edjoe
Osinski, Jaco van der Stelt, Fons de
Breet.
Copii voor het volgende nummer:
voor 1 lanuari.
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Over
licht¡es

schoorslenen, milieu,
roufe en voordeuren.

Op de laatste vergadering van het
onderhoudsf onds werd het schoorste-
nenproject besproken (weten jullie
nog?: "Kan het project voor 5 decem-
ber af gerond zijn?"l. Buiten het
opknappen van de schoorstenen
kwam ook aan de orde het installeren
van een stalen pijp in de schoorsteen
benodigd voor een eventueel te
plaatsen hoog-rendement CV ketel.

"Want over een paar jaar heeft
iedereen toch zo'n ketel". En "Die
wildgroei van al die pijpen op de
daken dat is toch geen gezicht,
vergelijk de daken van de huizen aan
de Petrus Dondersstraat maar eens
met die van de St. Odastraat", waren
de argumenten die er gebruikt werden
voor de plaatsing van zo'n pijp.

Vreemd. Behoort de uitvoering van
het nationaal milieuplan ook al tot de
taken van het onderhoudsfondsT
Vreemd. Op vakantie noemen we die
daken met al die schoorsteenpijpen
pittoresk. We maken er zelfs foto's
van (zie foto, dakgezicht Sarlat la
Caneda, Frankrijk). Hier vinden we het
blijkbaar geen gezicht. Nog vreemder
wordt het als we deze argumenten
bekijken in het licht van de verschil-
lende kleuren lampen, die tijdens de
lichtjesroute (met zijn milieu vervuilen-
de autostroom!) op onze huizen
schijnen.

ì'e koop:
Originele dakpannen:
Dakpan f 1,-
Nok- en randpannen f5,-
Wijn:
Vin du Dok, village blanc
1 fles f 10,-
12flessenf110,-
St. Odulphusstraat 41

Te koop:
Boek "Het W¡tte Dorp in Eindhoven
van Dudok" f25,-
Kalender Witte Dorp f 17,5O
Affiches f5,-
Burghstraat 45

Te koop:
2 zonweringen wit, merk luxaflex,
lamelbreedte 5 cm, af m. 1 71 x206.5
en 104 x 263.5 (evt. in_te korten)
prijs: f 12,50 per stuk.
Wandelwagen f 50,-.
Buggy + buggydrager merk MacLaren
f 50,-
Burgpleingtel. 114112

Te koop gevraagd:
Originele tochtdeur of schuifdeur en
originele keukenkastjes voor boven
het aanrecht.
lngrid van Bragt Burghstraat 45
tel. 1 12OO2

En helemaal vreemd wordt het als we
terugdenken aan de c<¡mmotie, die er
ontstond op een van de eerste onder-
houdsfondsvergaderingen toen er
voorgesteld werd een einde te maken
aan de wildgroei van voordeurkleuren.
Dat ging te ver, aan het recht om de
voordeur in een eigen persoonlijke
kleuf te verven mocht n¡et getornd
worden.

Tja,

Edjoe Osinski

Advertent¡es Het plein
Nog net voor de zomervakantie was
het dan zover. Het nieuwe klimtoe-
stel met glijbaan werd al in gebruik
genomen door de kinderen voordat het
in de grond verankerd werd. Aan de
reacties van de kinderen en omwonen-
den hebben we de indruk gekregen
dat het nieuwe toestel een goede
keus is geweest. De eerste testen van
stabiliteit en vuurvasthe¡d heeft het al
doorstaan, want er zijn toch altijd
figuren die dat een belangrijk aspect
vinden.

Er bestaat nog een kans dat er een
basketbalpaal komt, maar deze moet
uit een tweedehands magazijn van de
gemeente komen. Dit moeten we dus
nog even afwachten. De verdere
voorzieningen zijn op een laag p¡tie
gezet omdat de gemeente pas verder
gaat investeren als de nieuwe wijk
gebouwd is.

Eventuele wensen of suggesties zijn
natuurlijk altijd welkom. We kunnen
onze plannen beter nu al bij de ge-
meente voorleggen, zodat we in
overleg een plein naar wens kunnen
maken. Voor uw ideeën kunt u bellen
naar Miriam Banken tel i 126020.

Te koop gevraagd:
Roei hometrainer.
Jaco van der Stelt tel
St Odulphusstraat 19

1201 12

W¡t 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 i januari.
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Miriam Banken

Buurl

Men neme een v¡n Dudok...¡...
Dit is een culinair rubriekje waarin de
"vin du dok" onmisbaar is. Deze keer
wordt er getoast bijeen menu-sugges-
tie van Chantal Dirven-Lischer. Als
deze zalige recepten bestudeerd en
geproefd zijn kom je erachter wie de
volgende aflevering van "MEN NEME
EEN VIN DU DOK....." gaat verzorgen.
Wie weet ben jij dàt well!!!!
Maar eerst lezen, koken en smullen.

Om mee te beginnen een lekker
aperitief : "KlR DU DOK"
- je neemt een glasbodem "crème de

cassis " en schenkt daarbij VIN DU
DOK. Proost!l

Voor de koude dagen een Zwitsers
eenpans gerecht: "RAGOÛT A LA
PAYSANNE" (boerenragout).
Benodigdheden voor 4 personen:
600 gr. rundervlees
1 eetlepel boter
5O gr. mager spek
1ui
1 prei
3 winterwortels
1 plak knolselderij
1 lepel bloem
zout, peper, marjolein
5 dl. runderbouillon
4 grote aardappelen
1 lepel peterselie
1 geëmailleerde braadpan of oven-
schaal

De kooktijd is ong. 2 uur.

Bereiding:
Snijd het vlees in stukjes. Bak deze
om en om in de boter. Ui en spek
klein snijden en bij het vlees voegen.
Roer die 2 a 3 minuten om en om.

Prei en wortels in plakjes snijden.
Voeg de groenten en de bloem bij het

\IN DU DOK.

vvtf¡,ae b{^rr'LJ

uffi

Aangezien et weinig oplossingen
waren op het vorige cryptogram,
heeft de redaktie besloten geen nieuw
cryptogram te maken. Stelt U wel
prijs op een puzzle of kunt U zelf
puzzles maken, meldt dit dan bij de
redaktie. Dan is er volgende keer mis-
schien weer een puzzle.

Oplossing van de vorige keer:
Horizontaal:
3 Populier, 5 schoorsteen, 7 kauw, 9
vliegreis, 10 melkkoe, 12 eicel, 14
stond, 1 6 econoom, 17 tap.
Vertikaal:
i dudok, 2 biervliet, 3 paskamer, 4
ritselen, 6 nieten, S wijkagent, 11
osdorp, 13 idem, 15 ozon.

De fles vin du dok is gewonnen door
Ria van Beeck Petrus Dondersstraat
40.

¡DpclstloD bergenc contþlê
S.AUVTGNON

serveer ze.

Eet smakelijk !

Chantal Dirven-Lischer

Bedankt Chantal, bijde redactie loopt
het water al in de mond! Zoals het bij
deze rubriek hoort mag Chantal kiezen
wie de volgende keer zijn of haar
favoriete "Vin du Dok" -recept gaat
publiceren. De keus is gevallen op :

MARGRIET V.D. SLUYS. Dir wordt
vast en zeker weer smikkelen en
smulleri. Proficiat Margriet! Wij zien
vol spanning je bijdrage voor 1 januari
1992 tegemoet.

Oplossing
cryptogrom

'ì Tl¡l¡ | n

ALC )2/ t\t-1o71 HPA 32O

vlees, omscheppen en op smaak bren-
gen met zout, peper en marjolein. De
bouillon erbij schenken. De deksel op
de pan doen en 1,5 uur laten sudde-
ren op het vuur of beter in een voor-
verwarmde oven. Voeg daarna de in
blokjes gesneden aardappelen toe en
laat het geheel nog 30 min. smoren.
Voor het opdienen garneren met
gesneden petersel¡e.

Als dessert : "HONINGDRUIVEN" ( 4
pers.)
Benodigdheden :

- 500 gr. druiven
- 100 gr. heldere honing
- 2 theelepels citroensap
- 2 eetlepels sherry
- 1 potje zure room
Bereiding:
Was de druiven en pluk ze van de
tros. Roer de honing, het citroensap
en de sherry tot een gladde saus en
giet die over de druiven. Zet de
druiven minstens een paar uur - liever
een nacht lang- in de koelkast. Doe de
druiven over in dessertglazen. Garneer
dan de druiven met zure room en
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lnbroqkpreventie Het W
Dorp in oktie

¡tte

Op initiatief van de redactie van Wit
op Zwart vond er oP donderdag 4 juli
j.l. in de Plaza Futura een voorlich-
tingsbijeenkomst plaats over inbraak-
preventie. Als gevolg van de stijging
van het aantal inbraken in huizen van
het W¡tte Dorp is dit onderwerP (he-

laas) aktueel geworden.

Geassisteerd door onze wijkagent, de

heer G. Rijken, hield de heer van Traa

een lezing over het thema inbreken en

de zin en onzin van voorzorgsmaatre-
gelen. Met voorbeelden uit de praktijk
werd duidelijk gemaakt hoe eenvoudig
men sorns in een huis kan komen en

hoe eenvoudig ( lees : goedkooP) een

huis is "afgesloten". Met sloten van
enkele guldens worden vaak dure of
waardevolle spullen "beveiligd". Ook
werden diverse kenmerken van de

inbreker en diens ( potentiële) doelen
toegelicht. Jammer, dat slechts zo

weinig mensen acte de Presénce
gaven en kennis konden nemen van
deze zeer nuttige voorl¡chting en van
de praktische adviezen.

Een van de adviezen had betrekking
op samenwerking in de wijk oP het
gebied van veiligheid en beveiliging,
zoals het gecoördineerd melden van
(mogeliike) onregelmatigheden en het
aanbrengen van algemene voorzienin-
gen (zoals verlichting in de z.g'
brandgangen). Een onderwerp dus, dat
in de wijk oPgePakt zou moeten
worden. De politie geeft wijken allerlei
steun bij het buurtgewiis nemen van
preventieve maatregelen en bij het
opstellen van allerlei procedures in
geval van calamiteiten' Daarom wil ik
een oproep doen aan alle wijkbewo-
ners om zich ook op te geven om
daadwerkelijk mee te helpen aan een

betere veiligheid en beveiliging van

onze wijk (zowel in als buiten de

woningen).

Geef u op bij de werkgroeP inbraak-
preventie van de bewonersvereniging
p.a.: Fons de Breet
P. Dondersstraat 49

twee vrijwilli ers per straat /plein

W¡tte Dorp

Deze twee bomen vofmen de laatste
van een serie die net na de oorlog oP

de verschillende binnenterreinen in

onze wijk is gePlant. De bomen
hebben in toenemende mate de sfeer
van de binnenterreinen bepaald als

groene oasen in het drukke binnenste-
delijke klimaat. Toch zijn zij, mede

door hun snelle groei, zo groot gewor-
den dat ze inmiddels bijna overal
verdwenen zijn. Veelal met halsbre-
kende toeren van bewoners, of
gewoon via een ingehuurde "alpinist"
werden de toPPen van de bonren

beetje bij beetje afgezaagd en verwij-
derd. Vaak verdween het hout via de

open haard van de omwonenden. Nu

zijn de laatste twee aan de beurt zou

men kunnen denken.

Het onderzoek geeft het volgende
resultaat:
- de italiaanse populieren zijn "vol-

wassen" in de zin van lengtegroei
en breedte-ontwikkeling in de kruin'

- het proces van aftakeling van een

boom kan verschillende decennia
worden uitgesteld

- de bomen ziin niet gevaarlijk voor de

omgeving als door middel van

zorgvuldige snoei de hele kruin
wordt uitgedund.

- op deze wijze is snoei van een

volwassen populier ongeveer elke 7
a 10 jaar nodig.

- als cleze bomen aldoende regelmatig
worden onderhouden en als wortel-
schade uitblijft kunnen zijzeer hoge
leeftijden bereiken

- het aftoppen of "kandelaberen" (van

de gehele kruin ontdoen) wordt ten
strengste afgeraden

- het gebeurt zelden dat italiaanse
populieren in hun geheel omwaaien.
Als dit onverhooPt mocht gebeuren,
wat dus nooit is uit te sluiten, is er

in 95% van de gevallen sPrake van
aangebrachte wortelschade.

Populieren

LichT¡esroute

Pogino 3

- zelfs als deze bomen in hun geheel
zouden omwaaien blijft de schade
beperkt tot bebouwing die ongeveer
5 meter uit de stam staat; de

brosheid van het hout maakt dat bij
aanraking van gebouwen e.d. de

takken snel afknaPpen. Vanuit de
praktijk is de schade veroorzaakt
door de toppen het geringste.

Conclusie:
- het is aan te bevelen om ten behoe-

ve van het veiligheidsgevoel van de

omwonenden de bomen zorgvuldig
te laten uitdunnen.

- de kosten hiervan bedragen 2600,-
excl BTW voor 2 bomen'

- regelmatige snoei (eens per 8 jaar)

kost 0,27 Per m3 (totale volume
boom : 600 m3) en is beduidend
minder dan de onderhoudskosten
van een grasveld

- kandelaberen wordt afgeraden
- vellen van de bomen dient uitgesteld

te worden tot de aan te bevelen
nieuwe aanPlant van italiaanse
populieren in de wiik enige gestalte
heeft gekregen,

Deze makkelijke, weinig eisende
boom, die ontzettend wordt misver-
staan, verdient een plaats in de wijk.
Aldus het rapport. Als voorbeeld
kunnen de italiaanse populieren dienen
die nog steeds staan bij het Riiksmu-
seum in Amsterdam' Deze bomen zijn
ca 100 jaar geleden gePlant bij de
bouw van het museum en staan er

dus nog steeds; weliswaar in "uitge-
dunde" vorm,

Al met al een warm Pleidooi ván een

deskundige voor het zorgvuldige en
voorlopige behoud van deze 2 bomen,
passend b¡i deze tot monument
verklaarde wijk. Aan u ter beoorde-
ling...

Cees Donkers

,r,raar de route loopt. Zij clragen zorg
voor de aansiuiting van hun gedeelte
van de route. Met deze + 1 0 perso-
nen is het opbouwen en afbreken
steeds in 1 avond te realiseren.

U kunt zich opgeven bij John Jansen,
St. Odulphusstraat 26, tel : i 12688
Graag zo spoedig mogelijk.
John Jansen

Met de aansluiting van de Jorislaan is
de rood-wit-blauw route door het
Witte Dorp kompleet. Om het voortbe-
staan van de route te garanderen is
het noodzakelijk dat er zich een aantal
vrijwilligers melden voor het jaarlijks

opbouwen an afbreken van de sPots

en bekabeling. Gedacht wordt aan
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De laatste tijd staat in toenemende
mate het denken over de kwaliteit van
de gebouwde omgeving en de ver-
schijningsvorm van de stad in de
belangstelling. Niet alleen de architec-
tuur, doch vooral ook de leefbaarheid,
bouwkundige kwaliteit en herkenbaar-
heid van de bestaande stad als ook
nieuwe wijken sPeelt daarin een
belangrijke rol. De (woon)omstandig-
heden van nu worden dan vaak
vergeleken met die van wijken en
stadsdelen uit de jafen '30. Vaak luidt
dan de konklusie dat de kwal¡teit uit
die tijd hedentendage bij lange na niet
meer gehaald kan worden. Er wordt
zelfs gekonstateerd dat alleen al de
gemiddelde bouwkundige kwaliteit
van de nieuwbouwwoningen veel te
wensen over laat, om maar niet te
spreken over de stedebouwkundige
verschijningsvorm: weinig variatie in

woningtype, onvoldoende kwaliteit in

openbare ruimtevormen en te lage
normering van verharding en groen'
onduidelijke stedebouwkundige
strukturen. De "hand van de meester"
(zoals in het witte dorp) voor samen-
hang en harmonie wordt node gemist.

Daarnaast valt te konstateren dat in
deze tijd van welvaart de kosten van
het beheer van monumentale gebou-
wen dermate kunnen stiigen, dat
sloop van deze monumenten de enige
haalbare financiële oplossing biedt.
Alleen al de sloop van grote aantallen
kerkgebouwen (gemiddeld de helft
van het potentieel in de grote steden)
betekent een ingrijpend verlies aan

cultureel erfgoed van de afgelopen
eeuwen". Ook de dreigende sloop van
de allereerste Philips-complexen
(Emmasingel) als ook het Evoluon
zouden een aderlating betekenen voor
het stadsbeeld van Eindhoven".

De postitieve samenwerking die er bij
het behoud van het "witte dorp"
tussen de bewoners en de gemeente
is geweest, heeft er toe geleid dat de
gemeente de werkgroep O heeft
opgericht. Deze werkgroep heeft tot

INDHOVEN

taak om een diskussie te starten over
de kwaliteit van de geboulvde ornge-
ving in Eindhoven. ln samenwerking
met deze werkgroep organiseert de
gemeente de MANIFESTATIE STAD-
BEELD. De manifestatie wordt tot 17
november gehouden in het World
Trade Center.

Deze diskussie is Eestart oP een
symposium onder leiding van burge-
meester Prof ,Dr. J.van Kemenade oP

7 oktober j.l. waar alle groeperingen
die bij dit proces zijn betrokken waren
uitgenodigd en vertegenwoordigd.
Daarna ziin er nog een drietal zondag-
middag-sessies waarin door middel
van een forumdiscussie dieper wordt

' ingegaan op de matenie aan de hand
van een drietal thema's:

op 20 oktober j.l. het onderwiis (tu en
academie voor industrië!e vormge-
ving), op 3 november a.s. de architec-
ten en op 17 november a.s. de
opdrachtgevers. Deze diskussies
vinden plaats in het World Trade
Center achter de hoge kantoren van
de Fellenoord op de betreff ende
zondagmiddagen van 14.00 tot 16.00
uur. Zij zijn voor eenieder die zich
daarvoor interesseerd GRATIS toegan-
kelijk en worden opgeluisterd door
muziek en theatergroepen. Tevens is
de tentoonstelling "GLANZENDE
SCHERVEN IN EEN ZEE VAN GROEN?
te bezichtigen die o.a. een beeld geeft
van de ontwikkel¡ng van de stad ¡n de
afgelopen 30 jaar. Van harte aanbevo-
len!

lnmiddels heeft ook de krant (het
Eindhovens Dagblad) gereageerd op
dit ¡n¡t¡atief en hebben ook de beide
wethouders van Veelen en van der
Spek via een ingezonden artikel in het
E.D. blijk gegeven van hun belangstel-
ling en visie over deze onderwerpen.
Al met al een teken dat de belangstel-
ling voor deze problematiek aktueel is.

Cees Donkers

We hadden al zo vaak gezegd " we
moeten eens gezellig met elkaar iets
gaan ondernemen!" ldeeên werden
naast elkaar gelegd en daar kwam de
"ZWARTE MARKT" uit; dat leek ons
wel iets als blanke dames (lngrid,
Marcella, Monique, Marian,, Sylvia en
ondergetekendei.

We zouden op korte termijn afspreken
want anders kwam de vakantie in het
gedrang of werd het voor ons zwan-
ger moedertje Marcella te zwaar. Het
werd 1 3 juli. Helaas kon Marcella toch
niet mee, maar wij zouden wel voor
haar gaan af pingelen. Gezantenlijk een
treinkaartje kopen zo wisten wij, op
koopjes beluste vrouwen, moest
goedkoper zijn. Echter een blanke
dame viel al af want die had een OV-
jaarkaart. Maar zo gezegd zo gedaan
de kaart werd gekocht en daarmee
was het eerste koopje binnen (f 104,-)
! Vertrek richting Beverwijk om 9.05
uur, dus op naar perron 4. PERRON 4
!!!! NEE.. Els kreeg ik te horen we
moeten naar Perron 6. Die "4 P " oP
de kaart wil zeggen 4 personen !

Ooohh!.....Nou ja de eerste lachbui
hadden we bii deze al gehad.

ln Beverwijk met de bus rechtstreeks
naar de Zwarte Markt. Daar wisten
we niet te kiezen tussen de Jeruzalem
markt, de Marokkaanse markt,
de....etc. Het werd in ieder geval een

Oosterse, althans dat dachten we! De

glanzende trainingspakken van "Bris-

tol" vlogen ons om de oren. Natuurlijk
had alles wel een buitenlands tintje,
maar de lamPen van "de LamPenier"
in Jeruzalem sloegen toch wel alles.
Maar jullie begriipen, wij hadden lol en

een heerlijk broodje "Nederlandse "

shwoarma.

Op de "tweedehands " markt was van
alles te koop, maar ook veel gloed-
nieuwe spullen. Onderhand wilden we
wel naar de enige echte markt, dus oP

naar het WATERLOOPLEIN. Heerlijk
tussen de Amsterdammers krioelen.
Al wat we konden hebben we daar
nog bijelkaar gesnuffeld en gekocht
want om 17 OO uur hielden de markt-
lui en het goede weer ermee oP' Tij-
dens een heerlijke bak koffie in het
bruine café " 'T is fris" nog overwo-
gen om naar "les Miserables " te
gaan, maar helaas was deze uitver-
kocht. Dan maar lekker eten in
Amsterdam en naar de kroeg in
Eindhoven. Onze "lieftallige" mannen
zouden voor onze bloedjes van kin-

deren zorgen en voor zichzelf, dus kon
dit nog makkelijk.

Marcella kon daar ook bij zijn en zo

was het voor ons eind goed al goed.

lk vond het net als de anderen kei
gezellig en we zouden in augustus
weer iets dergeliiks gaan doen, ware
het n¡et dat we oP vakantie moesten
etc. ,etc..........
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De W¡l-Kids

lJspretU og fotopuzzel
ln de vorige W¡t op Zwart.

, waren 6 foto's afgebeeld. Van
elke foto moest verteld worden
wat er op stond en waar het
stond.

De goede oplossingen zijn :

1) Een stukje buis op het oude
DAF-terrein.
2) Een autoband onl een paaltje
op het einde van de Burgh-
straat.
3) Bloempot naast de voordeur
bij het huis aan Burghplein
nr.14.
4) Een brievenbus in-de voor-
tuin van St. Odastraat 26.
5) De boomhut in de achtertuin
van St. Odulphusstraat 26.
6) Een vliegtuigie in de tuin van
Burghplein 9.

Bloopers

De volgende schitterende
BLOOPER is ingestuurd door
Harrie en Marieke, wel bekend
van het Burghplein. De BLOO-
PER heet:

DE KWESTIE VAN HET INDEK-
KEN !

Pogino 5
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Helaas heeft de redactie weinig
goede oplossingen ontvangen.
Zou het een beetje te moeilijk
zijn geweest ??
Hoe dan ook, we kunnen de
familie F. ROOIMANS van het
Burghplein van harte feliciteren
met de eerste prijs. Omdat de
hele familie zich heeft ingezet
hebben zij wel een heerlijke
TAART verdiend. Dat was dus
smullen bijde f amilie Rooimansl

Zo gingen we naar Bretagne
en dat is 'n risico in verband
met het weer.
HUP, die snoepzak leeg.
Dan zijn we gemutst en dat
doet ons geen zeer.

Harrie en Marieke Rooimans,
zomer '91 .

VOOR DE SPORTIEVE W¡T
KIDS IS ER AL IJSPRET!

De afgelopen winter heeft ons
volop ijspret bezorgd. Voor zij
die het niet weten: achter het
kasteel " De Burgh" ligt er een
vijver, die bij vorst, toegankelijk
is voor schaatsers. Vooral voor
de aller kleinsten onder ons is
dit een buitenkansje. Door zijn
afmetingen is die vijver heel
overzichtelijk. Hierdoor kunnen
de oudjes de kids in de gaten
houden en de kids de oudjes.
Schaatsen kan iedereen natuur-
lijk ook tussendoor leren op de
kunstijsbaan Eindhoven. Je kunt
daar zelfs ook schaatsles ne-
men ! Als je hiermee bijtijds
begint kun je ook echt schaat-
sen, zodra er (betrouwbaar) iis
is.

Advertenl¡es
Schaatsen te koop :

Witte kunstschaatsen
mt:29-30-31 Fb,-
Zwarte noren
mt. 42 F 7,50
Hockeyschaatsen
mt. 39 F 50,-
1 paar kleine sneeuw-
schaatsen F i,-
Sigrid Vermeeren tel : 120314

Te koop :

Blauwe meisjes fiets merk
mustang F 100,- i.z.g.st. vanaf
8 jaar
Lieke Hoekstra tel: 121662

Te koop :

Groot schoolbord 1.00
1.35m. F 25,-
Nina Jansen tel : 1 12688

De kunstijsbaan Eindhoven is zo
dicht bij ons in de buurt, dat het
jammer zou zrjn om aan deze
gezellige ijspret voorbijte gaan.
Het is ook mogelijk om schaat-
sen te huren (f 4.50 per dag) of
om er je verjaardagsfeestje te
houden met traktatie ! ( Voor
meer informatie tel : 5176271

Nou, we kunnen onze lol weer
op uhhh, voor de
groten onder ons : eerst je
huiswerk maken ! Succes en
veel p lezier.

}\r,lË
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Oproep.

Heb j¡j nog een leuke BLOOPER
of wil je iets anders in de krant
zetten, dan kun je bij Ruth (St.

Odulphusstraat 1) of Marian
(St. Odulphusstraat 41) terecht
(voor 1 januari).

GEVONDEN:
Een zilveren halskettinkje met
een medaille van Maria is
gevonden op het Burghplein. De
eigenaar kan het ophalen op
St. Adrianusstraat 1 .
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Sinl noor Witte Dorp.
6 December is Sinterklaas jarig.
Qver zo'n drie weken komt hij
met zijn boot en alle zwarte
pieten al weer naar Nederland.
Een feest voor iedereen. Vorig
jaar had de Sint het erg druk
gehad en was er net te weinig
tijd om ook nog een bezoekje te
brengen aan het Witte Dorp.
Daarom zal de goedheiligman
vast proberen om ons dit jaar
niet over te slaan. Misschien
komt hij met zijn zwarte pieten
wel eind november langs!!!

Kleurwedstr¡¡d

Ook deze keer weer een kleur-
wedstr¡jd voor alle kinderen uit
het W¡tte Dorp. De - redactie
heeft het vermoeden dat de
kinderen zich nooit vervelen,
want het aantal inzendingen
van de wedstrijden die in de
krant staan is zeer laag.
OM TE HUILEN !!!

Echter het voordeel van weinig
inzendingen is wel dat je dan
erg snel in de prijzen valt. Deze
keer mee doen hoor !

De Wit-Kids

Bonketstqqf
bokken
Wat heb je nodig?
1 pak korst-mix
0.8 dl koud water
deegroller
een beetje tarwe bloem
amandelspijs

Hoe maak je het klaar ?

1) Maak het bladerdeeg (zie
beschrijving op het pak
korst-mix).

2l Rol het deeg uit in de leng-
te met een dikte van 3
mm.

3) Snij de zijkanten van het
deeg recht af.

4) Rol de amandelspijs uit tot
een lange pil.

5) Leg de amandelspijsrol op
het deeg zo dat je hem
dicht kunt slaan.

6) De deegplak dichtslaan en
goed dichtplakken met wat
water (dat plakt).

7) Verwarm de over voor op
stand 4 of 2OO graden.

8) Leg de banketstaaf op een
bakplaat en laat het in 15-
20 minuten gaar en bruin
,¡rorden.

Pepernoten
bokken
Wat heb je nodig ?

75 gram zelfrijzend bakmeel
40 gram bruine suiker
50 gram margarine
1 eetlepel speculaaskruiden
1 eetlepel melk

Hoe maak je het klaar ?

1) Teet de bruine suiker in
een grote kom.

2l Doe het zelfrijzend bak-
meel, de speculaãskruiden
en de margarine erbij.

3) Snij de margarine klein.
4l Kneed het deeg tot een

soepele bal.
5) Vet het bakblik in.
6) Verwarm de oven voor op

stand 3 of 1 75 graden.
7) Rol van het deeg kleine

balletjes zo groot als een
knikker.

8) Leg ze op het bakblik en
druk ze iets plat.

9) Zet het bakblik in het mid-
den van de oven.

1 0) Bak de pepernoten onge-
veer 15 minuten.

1 1) Haal de pepernoten uit de
oven en laat ze afkoelen.

\ 1t

Tekeningen inleveren bij
Marian St. Odulphusstraat 41
of Ruth St. Odulphusstraat 1

voor 25 november.
P.S.:Als je niet in de krant wilt
knippen kun je de kleurplaat
natuurlijk kopiëren !
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