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Periodiek voof de Bewoners von Het witte Dorp, Eindhoven. Joorgong 2, nummef l, februori lgg2

Het Burghplein bliikt een bron von inspirotie .l
Nq Eindhgven, hu ook plon voor muziektheqter op het Burgh ein in hetlw¡tte Dorp.

Het oberloze plein
"Met het plein zou je meer kunnen
doen dan nu het geval is", zo zal
menigeen wel eens hebben z¡tten
filosoferen op een warme zomerdag.
Zittend op een bankje en wachtend op
de ober. Die dus niet kwam. ln het ,

gunst¡gste geval zie je iemand met
een thermoskan koffie op het plein;
die dan echter al gereserveerd is voór
een groepje dat reeds ervaring had
met het "oberloze plein". 

,

"Eigenlijk is daar meer weinig voor '

nodig", zo vervolgt het zonnige pein- '

zen. "Met een waterleiding, een
stopcontact en een afvoerputje ben ie

-pje geven prijzen,
ken; een ,-pje kr

al een heel eind. Bavaria zet er wel opslag voor stoeltjes
:een tap bii en obers vind je dan ten, en je kunt je
lqenoeo in de wiik.." ,Vervolg op pagina 4.

'Maar, om nog wat meer voorstanders
te kri¡gen onder de voorstanders van
het geregelde buurtleven, je kan ook

rdenken aan opslag van allerleigereed-
schap, in gezamenlijk bezit aange-
schaft, voor woningonderhoud.
Bijvoorbeeld een ladder, steigertje,
metselgereedschap, snoeischaren en
ga zo maar door. Zelfs valt te denken ,

, aan het stichten van een club van ,

mensen met vrije ti¡d, die tegen
geringe vergoeding klussen verrichten
en op het plein hun hok hebben?
'7o kwam het dat de gedachten
uitgingen naar een klein gebouwtje
a¿n de rand van de halve maan: enige I
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t DAF terrein ipluim v(m) -€n, -pje I
ãul*os: een hoed

{of : de hoed}
maken, hem p
heeft een - aan
z. haas, bet. L,

de staart; 4 staart: (jaT.)
il; 5 zekere bloeiwijze:

muts
mÕor

e: de leeuw

ELS STAAL en HUUB SMULDERS
hebben al enige ti¡d dé oplossing
gevonden voor dit vervelende pro-
bleem. De meeste bewoners van het
W¡tte Dorp zullen beiden kennen

ivanwege hun wandelingen met de
hond èn SCHOP. Nadat hun hond zijn
behoefte heeft gedaan (3 á 4 maal per
dag), wordt met de schop de poep
netjes opgeruimd in het dichtstbijzijn-
de rioleringsputje langs de weg.
Namens de redactie een grote pluim
voor jullie t, 

i
Hondebezitters: een goed idee voor u?
De Witte-Dorpbewoners zullen u êr
beslist dankbaar voor zijn.

"..::'

Het schoonmaken van het DAF-terrein
is nagenoeg afgerond. De gemeente
streeft er naar dat op 1 juli het terre¡n
schoon verklaard kan worden. Of dit
tijdstip gehaald kan worden hangt
overigens uog van ee¡l aa' rtal f actoren
af, waaronder de planontwikkeling
zelf . Op dit moment worden nog een
tweetal aktiviteiten in het kader van ,

de bodemsanering gepleegd:

- een hardnekkige vervuiling, centraal
op het terrein gelegen, is afgegraven
en wordt momenteel onderzocht.
Als blijkt dat voldoende grond is
afgegraven zal de kuil weer worden
gedicht met schone grond.

- nog maar 3 van de oorspronkeliike
14 pompen zijn nog in bedrijf
alsmede 'l "diepwel" (pomp voor
grotere diepte) om de laatste restan-
ten van grond(water)verontreiniging
te verwijderen. Wel is in aanvulling
hierop nog een nader onderzoek
gaande met betrekking tot de
gronden aan de Schalmstraat.

De speciale voorzienrngen, die zijn
getroffen nabij de begraafplaats zijn
niet meer in bedrijf . De methode (een
soort "stofzuiger") bleek niet meer
"rendabei" aidus de gemeentelijke
woordvoerder. Welzijn de pijpen in de
grond blijven zitten om later, mocht
dat nog nodig blijken, terug te kunnen
komen.

Overigens heeft de gemeente dringend
verzocht het terrein niet te gebruiken
totdat alle aktiviteiten zijn afgerond. ;

De hekken staan er niet voor niets. D¡t
is met name van toepassing op de het
crossen met bromfietsen door (jonge)
omwonenden.

Planontwikkeling

Zoals bekend heeft de stichting samen
met enkele vertggenwoordigers van
de bewoners uit de Wilakkersstraat en

.planontwikkeling duurt inmiddels
, echter al meer dan drie jaar. "Even" ,

volhouden dus, maar het eind is in I

zicht. Een moeizaam proces van het
zoeken naar een woningtype dat past
bij het_ witte dorp is afgerond. Echter
het plan is voorlopig "geparkeerd". Dit
r.¡¡ ¡¡iJat ;iiei, i<ui, rvcrtdsiì -¡t,ici.;ai¡ ¿¡¡¡¡,

, de kleíne lettertjes van de voorschrif-
ten in het bestemmingsplan.,_Daarin
blijkt onder meer dat een kap verplicht
is. Tevqhs bli¡kt dat met relatief lage
koopprijzen (varierend van 140 tot
1 60.0O0,-) niet de gewenste architec-
tonische kwaliteit kan worden gele-
verd. Momenteel zijn gesprekken
gaande tussen gemeente enerzijds en
opdrachtgever en architect anderzijds
hoe deze problematigche situatie kan
worden opgelost. De Sticht¡ng heeft
in een reaktie op de plannen gevraagd
tenminste de financieringscategorie

i van de woningen in aansluiting op net
' w¡tte dorp (Burghstraat) aan te passen
aan de huidige verkoopprijzen van de

. woningen in het witte dorp. Zodra de
: meer definitieve plannen bekend zijn

zullen wij u hieromtrent op de hoogte
stellen. ièãs Oonters

Colofon

Redaktie:
Lex Bosselaar,
St. Odulphusstraat 19, tel. 12O112
Ruth Hameleers,
St. Odulphusstraat 1, tel. 126697
Sylvia Hollanders
St. Odulphusstraat 26, tel. 1 12688

: Marian van der Laag,
St. Odulphusstraat 41, tel. 1 261 1O

Els Rooimans
Burghplein 9, tel. 114112
Marcel Teheux,
St. Adrianusstraat 1, tel. 124322

Overige medewerkers:
Edjoe Osinski, Jaco yan der Stelt,
Florien Laaper, Anka Broers, Ronald
Rovers, Frits Evers, Margriet v.d.
Sluys, Marja Ruyten, Lilian Versmis-
sen, Maarten de Kok, Cees Donkers.
Copii voor het volgende nummer:
voor 1 mei.

-t

Hondepoep op de stoep ?

Loop eens door het Witte Dorp en tel
de hondepoepen die je ziet liggen. Je
zult merken hoe gigantisch dit aantal
is. Ongelooflíjk dat er door deze dieren
zoveel ontlasting wordt geproduceerd.
Maar goed, daar kunnen deze viervoe-
ters natuurlijk niets aan doen. Laat
staan dat je de honden kunt beschul-
digen van het feit dat jíj in die poep
trapt. De constater¡ng dat er poep aan
je schoen z¡t komt vaak pas te laat. ln
je huis zit de poep dan al vast aan de
vloerbedekking en de stank komt je
tegemoet. Met name zijn de kinder-
schoenen vaak aan de beurt. Een zeer

: onaangename bezigheid om d¡t
schoon te maken, niet waar?

de Schalmstraal4itting in een werk-
groep 'cìe de Uoúwp¡ahpntwitct<älirig :

-.:-
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Een koffer op de stoep

Pogino 2
il.

"ls deze koffer van jullie7" Met die
vraag stond onze buurvrouw op 2"
kerstdag rond zes uur 's avonds bij
ons aan de deur.lnderdaad stond bij
ons midden op de stoep een grote
blauwe koffer. Een bomT Nee, de IRA
zal toch niet zo ver gaan in de St.
Odulphusstraat in Eindhoven op 2e
kerstdag een bom te laten ontploffen.
Op de kof f er stond duidetijk een
naam, adres en telefoonnummer. Ook
ontdekten we een auto bij ons voor de
deur die we niet kenden. De koffer
stond ter hoogte van de kofferbak
naast de auto: je kreeg echt het
gevoel ciat hij vergeten was.

Wat te doen?
We belden aan bij de mensen in de
buurt. "ls er iemand bij jullie op
bezoek die een koffer is vergeten?"
Maar het antwoord was nee of er
deed niemand open. "De naam op de
koffer lijkt op de naam was van een

Te koop:
Originele dakpannen:
Dakpan f 1,-
Nok- en randpannen fS,-
Wijn:
Vin du Dok, village blanc
1 fles f 10,-
12flessenf110,-
St, Odulphusstraat 41

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

Gevraagd:
Oppas in de avonduren voor peuter
van één jaar.
Marie-Anne en Henk Mulders
tel. 125520.

Gevonden:
Bij de Sinterklaasviering in de plaza is
gevonden: een fotorolletje (cassette);
type spectacolor.
Sylvia Hollanders tel. 1126g9.

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 Zwartinleveren bij de
redaktie voor 1 januari.

W¡lte

buurvrouw", opperde iemand. De
oppas die op ddt adres zat, wist
echter van niets. We twijfelden: de
koffer buiten laten staan? Binnenha-
len? De politie bellenT We besloten de
koffer binnen te zetten en later op de
avond nog eens te vragen.

Het werd echter tien ulrr en nog
steeds niemand thuis behalve die
oppas. Half elf, elf uur. We wilden
eigenlijk wel eens naar bed. Een leuke
film gaf soelaas tot twaalf uur. Nog
één keer kijken of ze thuis zijn en dan
gaan we naar bed, spraken we af.
Dan geven we het morgen wel aan bij
de politie. Na aanbellen kwam de heer

- des huizes enigzins verbaasd aan de
deur. Twaalf uur 's avonds op 2e
kerstdag is ook niet echt een tijd om
nog eens even bíj iemand langs te
gaan. Op mijn vraag of zijn bezoek
aan de gegevens op de koffer beant-
woordde, knikte hij bevestigend. "Nu,
dan heb ik hun koffer gevonden". lk
vertelde het hele verhaal. "Dat mag je
hen zelf dan even gaan vertellen".
Toen ik binnen het verhaal vertelde,
verschoten de eigenaars van de koffer
van kleur. Pas bij het naar bed gaan
zouden ze het hebben ontdekt.

De volgende ochtend brachten ze ons
een grote doos chocolade met duizend
excuses voor de bezorgde last. Voor
zo'n doos chocolade hadden we wel
wat over,

Jaco van der Stelt

- ln de St. Odastraat is een auto
gestolen. Van de dader is geen
spoor gevonden.

- ln de St. Odulphusstraat is ingebro-
ken. Het hele huis is overhoop
gehaald terwijl de bewoner niet
thuís was.

- Vandalen hebben op de Jorislaan
een plant uitgerukt en het halve
witte dorp door geschopt.

- Op het Burghplein is een autoslot
ontwricht. Waarschijnlijk is de dief
gestoort(d).

- De prullebak op het Burghplein is
weer ín de fik gestoken. De daders
wonen waarschijnlijk in het Witte
Dorp.

- De wijkkrant Wit op Zwart bestaat
nu één jaar.

- Er is een golf van huizenverkopen.
De laatste weken zijn er vijf huizen
verkocht, waarvan vier huurwonin-
gen van de Amev.

- De tweeling Dulcia en lsabelle Evers
is gesignaleerd op TV in het pro-
grámma 'Love Letters'.

- Slagerij van Kampen heeft een
nieuwe CD uitgebracht. Wie wil in
de volgende krant een recensie
hierover schrijven?

- ln de serie 'ach lieve tijd' over
Eindhoven, staan regelmatig foto's
van het Witte Dorp.

- ln verschillende nieuwbouwprojek-
ten wordt verwezen naar het "Witte
Dorp". Zie b.v. het stukje in deze
krant over het plan "Lobroec" in
Nuenen of het plan voor Blixem-
bosch ll.

Men, neme een
Dit is een culinair rubriekje waarin de
"vin du dokl' onmisbaar is. Deze keer
wordt er getoast bij een menu-sugges-
tie van Margriet v.d. Sluys. Als deze
zalige recepten bestudeerd en ge-
proefd zijn kom je erachter wie de
volgende aflevering van "MEN NEME
EEN VIN DU DOK...." gaat verzorgen.
Wíe weet ben jij dat wet !!!!l
Maar eerst lezen, koken en smullen.

Champignonsoep

lngred¡ënten:

- 5O0 gr. champignons
- 50 gr. droog wittebrood
- 50 gr. boter
- melk
- 1 teen knoflook
- 2 eetlepels gehakte peterselie
- nootmuskaat
- 3 I 4 liter kippebouillon
- zout en peper
- B eetlepels slagroom

Was de champignons en laat ze uitlek-
ken. Snijd ze in 4 partjes (niet in
plakjes!) Week het brood in de melk.
Laat de champignons zachtjes fruiten
totdat ze hun vocht loslaten. Kni.ip het
brood uit en voeg het in kleine stukjes
bij de champignons. Doe er de zeer
fijn gesneden ( of geperste ) knoflook
bij, de peterselie, de bouillon en wat
nootmuskaat.

v¡n Dudok,...,..

Dorp

Advertent¡es Klein n¡euws

Breng aan de kook en laat + 1 b min.
zachtjes doorkoken (af en toe roeren).
Neem van het vuur en roer er zeer
geleidelijk àe voorverwarmde room
door. Op smaak af maken met peper
en zout.
Oi de parì van het Vuur nemen,
afmaken met peper en zout. De soep
serveren in een kop en dan pas een
wolk voorverwarmde room toevoegen
(Ziet er leuker uit!). Deze champignon-
soep is minder zwaar dan de met
bloem gebonden champignonsoep. Ze
kan van te voren klaargemaakt wor-
den, m.u.v. de toevoeging v.d. room.

Oosterse varkensvleesschotel

lngrediênten:
- + 600 gr. mager varkensvlees
- + 4 eetlepels mai2ena
- peper en zout
- + 6 lepels olie (olijf of mai's)
- 2 tenen knoflook
- 1 groene en lz rode paprika
- + 2OO gr. champignons
- 1 blikje ananasblokjes (22b gr.)
- 3 tomaten
Voor de saus:
- 1 lepel soja
- 3 dl. kippebouíllon (of runderbouillon)

kan van tablet
- 2 eetlepels honing

Snijd het vlees in blokjes van 2Tz cm .

en wentel ze door de mai2ena die ,

vermengd is met peper en zout (lets'
van de ongekruide mai2ena achter r

houden voor de saus). Verwijder de
zaadlijsten van de paprika's en snijd,
ze in repen. Laat de ananas uitlekken ,

en bewaar het vocht. Snijd de cham-'
pignons in 4 partjes. Ontvel de
tomaten en snijd ze in vier parten. Bak
het vlees in de hete olie aan alle
kanten bruin voeg er de fijngeperste
knoflook aan toe. Voeg daarna de
paprika's en champignons toe (+ 1O
min. zachtjes bakken). Daarna de
tomaten en de blokjes ananas. Nog
+4 min. laten stoven. Dit mengsel ,

overgieten in een voorverwarmde
schotel.

Voor de saus

De bouillon met de honing en soja aan
de kook brengen. De overgebleven
mai2ena aanlengen met wat ananas-
sap en dan hiermee de bouillon
binden. Laat de saus 3 min. onder
goed roeren koken. Giet ze dan over
het vlees in de schotel. Serveren met
rijst. Liefst met zilvervliesrijst dit geeft
meer smaak aan het gerecht.

Dit gerecht kan voor een groot
gedeelte van te voren klaar gemaakt
worden. Het vlees kan van te voren
aangebraden worden. De saus kan
klaar gemaakt worden. De groenten
gesneden, zodat deze toegevoegd
kunnen worden als het vlees weer
opgewarmd wordt.

Meloen op wijn

lngrediënten:
- 2 dl. water
- 2 kaneelstokjes
- 50 gr. suiker
- 4 dl. witte wijn (vin du dok!)
- 4 eetl. cognac
- 2 kleine rijpe spaanse

honingmeloenen
- 4 plakjes citroen

Breng het water aan de kook met de
kaneélstokjes en suiker. Zet de pan
van het vuur af, de deksel op de pan
en 10 minuten laten staan. Dan dit
vocht opnieuw in een open pan tot 1

dl. laten inkoken. Daarna afkoelen.
Meng de kaneelsiroop vervolgens met
de wijn en cognac. Snijd de meloenen
doormidden, haal de pitte¡ eruit en
maak met een aardappelronder bol-
letjes van het vruchtvlees. Schep deze
bolletjes in een kom en schenk de
kaneelwijn erover. Dek de kom af met
huishoudfolie en zet hem + 12 uur
koel weg. Serveren in glazen coupes
met een schijfje citroen.

Bij alle gerechten past natuurlijk
zonder enige twijfel perfekt onze
"huiswíjn"! Mocht u bij het hoofdge-
recht toch liever iets anders drinken
dan zou een chinese thee ook een
zeer goede smaakcombinatie geven.
Voor de erg dorstigen onder u: een
pilsje! ln ieder geval een gezellige
maaltijd en smakelijk eten !

Voor de volgende "Men neme een vin
du dok........" had ik gedacht aan de
creativiteit van ASTRTD EN FELTCE
MUNNIK. Succes ermee!

Margriet v.d. Sluys

I Namens de redactie bedankt Margriet.
. Hetzal weer een feestmaaltijd worden
i bij menigeen, vooral het toetje doet
' verassend hemels aan. We zijn erg

benieuwd naar de specialiteiten van
, Astrid en Felice. Deze zien wij graag

vóór 1 mei onder ogen. Succes toege-
wenst namens de redactie !!
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Buurtcontqct
De commissie buurtcontacten -we
hebben ons al gepresenteerd in het
eerste nummer van "Wit op Zwart"-
houdt zich momenteel bezig met het
onderzoeken van de mogeliikheden
voor het opzetten van een telefooncir-
kel in ons "Witte Dorp". ln verschil-
lende steden bestaan al tclefooncir-
kels. ln Eindhoven is het Rode Kruis
hiermee reeds actief . Het gebruik van
telefooncirkels blijkt vooral voor
alleenstaanden en ouderen veel
voordelen te bieden. Velen van hen
voelen zich namelijk veiliger en meer
op hun gemak.

Wat is nu eigenlijk een telefooncirkel?
Een telef ooncirkel bestaat uit een
groep mensen. die iedere dag of een
aantal dagen per week, telefonisch
contact met elkaar onderhouden. De
eerste van de groep belt de tweede.
de tweede belt de derde en uiteindelijk
belt de laatste van de rij de eerste
weer, zodat de cirkel "rond" is. Mocht
er een schakel uitvallen dan zijn er
vrijwilligers die een kijkje gaan nemen.
De bedoelíng hiervan is de veiligheid
te vergroten en zonodig op hulp te
kunnen rekenen.

Zou u mee willen doen aan de tele-
fooncirkel, of meer informatie willen
hebben, dan kunt u telefonisch of
schriftelijk contact opnemen met:

Anneke Bezemer
St. Odulphusstraat 34, tel. 126237
lngrid v. Bragt
Burghstraat 45, tel. 112OO2
Ton Groenen
P.Donderstraat 10, tel. 114006
Lien de Jong
Burghstraat 9, tel. 111445
Marcella v. Liempt
Burghstraat 35, tel. 122721

2222Weer wol nieuws in de w¡ik
-,1r,1 '

Misschien heeft U het al gezien of
gehoord, dat ik sinds kort een Reiki-.
praktijk begonnen ben op Burghplein.
No. 8. En naar aanleiding van de vraag.
die ik van de redactie van "Wit op
Twart",kreeg wil ik U daar graag wat
meer over vertellen. Via mijn studie in
de Klassieke Homoeopathie ben ik in
aanraking gekomen met Reiki.

REIKI is in Japan als natuurlijke
geneeswijze rond 1900 ontstaan.r
Reiki is de Japanse náam voor univer-,
sele levensenergie, in andere kulturen
ook wel bekend onder-de namen Chi,-
Achpad, Prana, Levenskracht, enz.
Het is de energie die zorgt voor groei
en genezing van alles wat leeft. Zieke
of vermoeide mensen (planten en
dieren) hebben een tekort aan die
energie.

Reikí is geen electriciteit, radium of
röntgenstraling. Het gaat dwars door
clunne lagen stof, kleding, aardewerk,
lood, hout of staal heen. Kwetsbare
weefsels of zenuwen worden niet
aangetast. Het is absoluut onschade-
lijk, en daarom èen veilige efi prakti-
sche behandelwijze. Het is eeñ
Dynamische kracht die de wereld en
het universum regeert. Het is een
onzichtbare spirituele kracht. Deze
kracht is ondoorgrondelijk en onmeet-
baar, voor de mens niet te omvatten.
Omdat het een universele golf is,
heeft alles wat leeft voordeel bij een
behandeling. Je kunt het,dagelijks
toepassen om ziektes te voorkomen.

Reiki werkt zowel op het lichaam als
op de geest. Niet alleen de genezing
van het lichaam wordt door Reiki
gesteund, het helpt ook om negatieve
gedachtenpatronen en emoties los te
laten, te verwerken, waarna positieve
gedachtenpatronen kunnen gaan
groeien. Tijdens de behandeling laat
iemand die een Reiki-cursus heeft
gedaan, deze energie door zich
heenstromen en geeft het via de
handen door naar de ander tot diens
energietekort is opgeheven, zodat
deze zich weer kan gaan herstellen.

lk zie het als een aanvullende (additie-
ve) geneeswijze. Door het karakter
van Reiki, (het ondersteunt degene die
behandeld wordt bij wat op dqt
moment voor hem of haar het belang-
rijkste is) is het nooit strijdig met
andere, al dan niet reguliere behandel-
wijzen. Zo worden bijv. negatieve
bijwerkingen van sommige medícijnen
door behandelingen met Reiki vaak
grotendeels geneutraliseerd, zonder
overigens de positieve werking ervan
aan te tasten, zodat er sneller een
positief effect merkbaar is. ln chroni-
sche gevallen is de eerste stap te
zoeken naar de oorzaak en gevolg,

Het is niet nodig de pat¡ënt te ontkle-
den, maar het is wel beter alle strakke
kleding los te maken, zodat de patiënt
ontspannen op de tafel kan líggen.
Heel belangrijk is het vinden van de
oorzaak van de kwaal. Patiënten die
niet kunnen -liggen, kunnen ook
zittend (bijv. in een rolstoel) behandeld
worden. Afhankeliik van de aandoe-
ning zullen er meerdere behandelingen
nodig zijn. Eer¡ behandeling duurt al
gauw een uur, voor kinderen is dat
korter, omdat hun lichaam kleiner is
en eerder weer met levenskracht
aangevuld.
Een serie behandelingen begint met
frequente behandelingen (3 of 4 maal
per week) waarna hijiedere week met
een behandeling minder wordt afge-
bouwd. Plaatselijke of vervolgbehan-
delingen kunnen soms wat korter
duren. De kosten bedragen f 35,- per
behandeling, met een maximum van
f 150,- per persoon per maand voor
meer dan 4 behandelingen.
Behandeling na afspraak, telefonisch
via nummer 1 23353 bii Marja Ruyten,
of a9n huis, Burghplein B.

Marja Ruyten

M¡dzomer,-,
nclchtsdroom.
Beste buurtbewoners. loats in het
vorige nummer van Wit op Zwart
reeds is aangekondigd, is het de
bedoeling om een festiviteit te organi-
seren in het Witte Dorp rond de
midzomernacht. De datum is gepland
op zqterdag 20 juni 1992. Er zijn at
een paar ideeën over wat er dan zou
kunnen gebeuren binnen gekomen
maar het is nog lang niet co¡:npleet. lk ,

zoek daarom enthousiaste bewoners
die nog meer ideeën hebben en
nìensen die willen helpen deze tot
uitvçr te brengen. Omdat het een
festiviteit voor alle bewoners moet
worden, zijn jong én oud uitgenodigd
hun ideeën en medewerking te
leveren.
Reakties kunt u kwijt op
St. Adrianusstraat 1 of tel. 124g22.

Marcel Teheux .

Hoezo eigentijdse architectuur?

Zijn die
- erkers
- voordeuren met ronde ramen
- verspringende hoekhuizen
- doorlopende afdakken boven de

voordeuren
- indeling van de voorramen
- overhangende dakranden
- .....etc.
niet al een eerder gemaakt. En wel
door een zekere Dudok in 1938 in
Eindhoven en nog wat andere plaat-
sen. Eigentijds? Naäperij zulje bedoe-
len.

Edjoe Osinski
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Nieuw¡oors -
borrel
Wat inmiddels een traditie genoemd
mag worden in onze wijk is een
gezamenlijk borreltje drinken op-het
komende jaar. Voorheen gehouden in
café "de Oude St. Joris", nu voor het
tweede jaar in de Plaza Futura. Rosalie
Wibier was ruimschoots op tijd
aanwezig en verzorgde de consump-
tiebonnen. Het was weer heel leuk om
oud-voorzitter Greet van Baars te
ontmoeten. Enkele bestuurs- en ex-
bestuursleden waren aanwezìg, maar
zo ook de fam. Dirven met hond. De
jongste wijkbewoner werd getoond
aan het grote publiek en menig
plannetje ter verfraaiing van onze wijk
'werd uitgebroed. Dat de opkomst niet
geweldig groot was is waarschijnlijk
te wijten aan het feit dat de berichtge-
ving vrij laat binnenkwam.
Een nieuwjaarsgroet toegewenst
namens de redactie en volgend jaar
maar weer op zondag 17-01-9 !

ln deze nieuwe rubriek worcit u
geatténdeerd op lezenswaardige
literatuur rondom "'t witte dorp". Dit
keer gaat het over het boekje:" Zo
goed als nieuw" (esthetiek en particu-
liere woningverbetering), Fred Feddes,
Stuurgroep Experimenten Volkshuis-
vesting

ln "Zo goed als nieuw" worden een
zes-tal projecten beschreven waarbij
de esthetische aspecten van particu-
liere woningverbetering aandacht
hebben gekregen. Alle projecten zijn
collectief uitgevoerd. ln het boek
wo¡'dt beknopt het ontstaan, de
aanpak en het verloop van deze
projecten beschreven. De verhalen zijn
rijkelijk geillustreerd n'ìet mooie
foto's. Ons witte dorp is één zo'n
project. Het springt eruit als een uniek
zondagskind en krijgt daardoor een
speciale plaats. Hierdoor wordt op een
positieve manier toch maar weer de
prestatie die we met z'n allen hebben
geleverd recht gedaan (helaas is er
een schoonheidsfoutje: een in spíegel-
beeld afgedrukt foto van huizen op
het Burghplein). Toch zeker de moeite
van het lezen waard. Prijs f 29,50.
Zover bekend heeft boekhandel " Het
Hooghuis" in de Hooghuisstraat dit
boek in voorraad.

Marian van der Laag

¡-s.l
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Sylvia Hollanders
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De commissie buurtcontacten
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Hel oberloze pl
gelegenhèden wel helpen. (Om wat
m.eer voorstânders voor het plan te
krijgen: het gebouwtje zou een
monument voor Dudok kunnen zijn, en
de stoeltjes uiteraard in vooroorlógse,
"moderne stijl",

Al filosoferend worden de plannen
steeds groter. Zo gaat dat, wanneer je
smacht naar een pilsje, het zonnetje
op het gezicht voelt, de minimode
weer terug lijkt te komen en in
gedachten op de achtergroncl muziek
hoort. MuziekT Maar dan doen we er
toch een kiosk bij? We hebben toch
immers al een muziekuitvoering,
toneel en koninginnedag op het plein?
Maar wacht eens, nu hebben we een
bar en we hebben muziek. Dat moet
onvermijdelijk tot een feest leidèn en
een barbecue. En nu schijnt wel de
zon, maar zal dat ook zo op het feest
zijn? Hoe houden we dat droog? Wat
zegt U? met een circustent? Tja dat
hebben we al vaker gedaan, dus moet
ook permanent kunnen, niet waar?
Het begint er al aardig op te lijken,
toch thuis maar even een pilsje halen,
want het zonnetje is zo lekker.
Bovendien komen dan pas de echte
goede ideeën.

Hoe laat zou het trouwens zijn? Met
dat zonnetje en de DAF gesloopt zou
je dat helemaal vergeten. Trouwens

e in (Vervots van pasina 1)

ooit gemerkt dat s¡nds die klok weg is
de kinderen vaker te laat thuis ko-
men? Maar dat is ook wel op te
lossen als we toch bezig zijn. Klok
aaahhhhhhhhh, weet ie wat? We
bouwen een levensgrote zonnewijzer
en de paal van de circustent is de
naald en de cijfers lees je af aan de
kolommen van de tent! Dat is toch
prachtig voor kinderen; die gaan
spelen met de tijd, springen over de
schaduwwijzer en slalommen rond de
cijfers. Klok aaahhhhhhhhh hè, hè,
van al dat denken krijg je weer dorst.
"Wat zegt U?" "Wie zal dat betalen?"
Tjonge jonge, daar heb je weer zo,n
kapitalistische denker. "Filosoferen
man, filosoferen, dat is de toekonst,
anders kom je nergens". "pak een

pilsje en denk nog eens even mee. Het
geheel zal misschien een paar centen
kosten, maar als je het per paal bekijktof per steentje wordt het steeds
goedkoper! Kwestie van filosoferen
nietwaar en klei kost al helemaal
niets. Bovendien die klok loopt op de
zon dus batterijen heb je helemaal niet
nodig." "Jawel", zo redeneert onze
kapitalist, "maar vele steentjes kosten
weer veel geld, en vele palen nog
meer!" Hij leert het ook nooit, deze
'grote' denker. Kleine denkers hebben
we nodig, anders wordt het niks met
die toekomst. "Kijk, DAF heeft een

morele plicht om hier die klok terug te
brengen. Ze heeft hier vijftig jaar
gehangen, en dan wordt zoiets een
verworven recht, sla de wet er maar
op na. Dus die zonnewijzer is gere_
geld. En verder kijgt hier niemand
meer een contract van het onder_
houdsfonds als ie niet tegelijk metselt,
schildert of een lampje ophangt op
ons plein. Je moet daar niet te be_
nauwd in zijn." "En doe mij nog maar
een pilsje" "Ober, Ob"r. 

Ron.ld Rovers

Wie voelt er wat voor om dit enthou_
siaste idee mede uit te werken en om
eens te bekijken wat de mogelijkhe_
den zijn?

, Uw reactie bij:
Sylvia Hollanders
St. Odulphusstraat 26
telefoon: 1 12689

St a chting
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Jqorverslog
ln dit eerste jaarverslag vbn het
bestuur van de bewonersvereniging
van het Witte Dorp willeri wij u
schetsen wat er zich in de loop van
1991 allemaal heeft afgespeeld.

Contactpersonen

Marcel Teheux
Anka Broers
Cees Donkers
Rosalie Wibier
lngrid van Bragt
ïijdens de allereerste vergadering van
afgelopen jaar is er geihventariseerd
wat er in onze wijk gedaan wordt en
gedaan zou moeten worden. Aan de
hand hiervan is een prioriteitenlijst
opgesteld, die op zijn beurt resulteer_
de in het opzetten van diverse werk_
groepen. Deze werkgroepen bestaan
uit mensen uit de wijk en zijn actief
voor:
lnrichting van de wijk
Buurtcontacten
DAF
Monumentencommissie
Wijkkrant
Koninginnedag
Huurdersprojekt 

:

Populieren
Lichtjesroute

De aktiviteiten en resultaten van de
werkgroepen zijn de volgende:

lnrichting

Deze werkgroep heeft ervoor gezorgd
dat er een nieuw speeltuig (klim_
rek/glijbaan) werd geplaatst in de
speeltuin op het Burghplein. Tevens
werd de verkeersveiligheid aan het
Burghplein en de 1 e en 2e Wilakkers-
straat vergroot doordat, dankzij de
inspanning van de werkgroep, de
gemeente Eindhoven bereid is geble-
ken vijf verkeersdrempels ("Witte
Dorpels") aan te leggen. De wens van
sommige bewoners van het Witte
Dorp voor een doorlopende stoep in
Je Petrus Dondersstraat ter hoogte

van de 2e Wilakker'sstraat werd niet
gehonoreerd door de Gemeente, maarde drempels bereiken hetzelfde,
namelijk verlaging van de snelheid van
het gemotoriseerde verkeer ter
plaatse.
Contactpersonen: Marcel Teheux en '

Cees Donke;s.

Buurtcontacten

worden aangeboden.
Contactpersonen: Cees Donkers,
Marcel Teheux en Rosalie Wibier.

Wijkkrant

Zoals iedereen in de wijk heeft ge_
merkt is deze werkgroep geslaagd in
haar opzet. Tot nu toe ii¡n er drie
afleveringen van de wijkkrant gepubli_
ceerd. Er is met veel enthousiasme
aan gewerkt en de krant is met
evenveel enthousiasme ontvangen.
Ook voor 1992 zijn er al weer ñeel
wat nieuwe ideetín die mogelijk een
plaats in de krant krijgen.
Contactpersoon: Marcel Teheux.

Koninginnedag

Afgezien van het slechte weer kan
teruggekeken worden op een vooral
voor de kinderen geslaagde dag. De
ballonnenwedstrijd, de rommelmarkt
en de verkleedwedstrijd mochten zich
alle verheugen in veel belangstelling.
ln 1992 hopen we op meer kramen Jn
beter weer.
Contactpersonen: lngrid van Bragt en
Anka Broers.

Huurdersproject

Een deskundige van een hoveniersbe-
drijf heeft de populieren tussen de p.
Dondersstraat en de St. Odulphus_
straat grondig bekeken en geconclu_
deerd dat beide bomen gezond zijn en
zeker geen gevaar vormen. Onder_
houd, ofwel eens per 10 jaar deskun-
díg snoeien, zal ervoor zorgen dat de
bomen nog zeker b0 jaar meekunnen.
Contactpersonen: Anka Broers en
Cees Donkers.

Lichtjesroute

Het Witte Dorp schitterde ook dit jaar
weer ín de Lichtjesroute. Door de
St.Jorislaan erbíj aan te sluiten
hebben we nu een complete rood_wit_
blauwe route door het Witte Dorp. Dit
is voornamelijk te danken aan de grote
inzet van John Jansen.
Contactpersoon: lngrid van Bragt.

Populieren

Sinterklaas

Activiteiten voor 1gg2

De meeste werkgroepen zullen hun
activiteiten voortzetten in het nieuwe
jaar. Een werkgroep inbraakpreventie
rs opgezet.

Anka Broers

De doelstelling van deze werkgroep is
het opzetten van contacten onder,
met name, de oudere bewoners van
de wijk. Hierdoor zouden zij gemakke-
lijker hulp krijgen indien dit nodig zou
zijn. De commissie wilde dit een jaar
proberen. Jammer genoeg hebben de
activiteiten na een enthousiaste start
door omstandigheden een half jaar
stilgelegen. ln 1gg2 komt de commis-
sie opnieuw bijeen om de activiteiten
van 1991 te evalueren en al dan niet
tot voortzetting te besluiten.
Contactpersoon: lngrid van Bragt.

Na veel geharrewar tussen belangheb_
bende groepen (gemeente, projectont_
wikkelaar, architect) over het DAF_ter_
rein is nog steeds niet bekend wat
voor woningen er gebouwd gaan
worden. Gesprekken hierover vinden
nog steeds plaats. De zuivering van de
grond is ondertussen gewoon doorge_
gaan en zal naar verwachting op 1 juli
1992 afgerond zijn. ln principe zou
dan met de bouw van woningen
begonnen kunnen worden.
Contactpersoon: Cees Donkers.

DAF

Monumentencommissie

Begin 1991 is er een brief gestuurd
aan alle eigenaar/verhuurders van
huizen in het Witte Dorp betreffende
eventuele deelname aan een huurders_
project. Dit houdt in dat de huurhuizen
op hetzelfde onderhoudsnivo (nul_ni_
veau) worden gebracht als de koop-
woningen. De helft van de eige-
naar/verhuurders heeft hierop positief
gereageerd. Van der Meeren, (zelf
eigenaariverh.uurder) heeft aangebo_
den een coördinerende rol i; dit
onderhoud te spelen. Het schoorste_
nenproject dat deel uitmaakt van de
Nul-beurt voor de koopwoningen is
uitgebreid tot het overgrote deel van
de. huurwoningen. Het huurdersproject
zal pas in 1992 kunnen starten na
opstelling van een meerjarenplan.
Contactpersoneni Cees Donkers en
Rosalie Wibier.

Het is jaren geleden (ca.1b jaar) dat
de Sint voor het laatst in het Witte
Dorp is geweest. Dat het gewaardeerd
werd dat hij weer langs kwam bleek
wel uit het overvolle cafe van het
Plaza Futura waar Sinterklaas zijn
zetel had neergezet.

Vlaggen

Vlak voor Koninginnedag werd er een
vlaggenaktie opgezet. Op Koninginne_
dag sierden bijna alle bewoners hun
huizen met een vlag.

Deze commissie heeft zich bezigge_
houden met de redengeven¿e ãm_
schrijving, inclusief foto's en werkte_
keningen (worden nog gemaakt) van
de woningen in de wijk, voor de
gemeente. Eind 1 991 was een
concept gereed dat beantwoord aan
de eisen van de gemeentelijke monu_
mentencommissie. Dit concept zal in
de loop van 1 gg2 aan deze commtsste

l-
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Koning¡nne-
dog 1992
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Op donderdag 30 april is het weer
zover want dan viert de koningin haar
verjaardag. Ook dit jaar willen we
deze f eestelijke gebeurtenis niet
zomaar voorbij laten gaan. Er zullen op
het Burghplein weer allerlei leuke
activiteiten plaatsvinden. Vorig jaar
mochten we ondanks het "natte"
weer, veel buurtgenoten begroeten.
We hebben veel leuke en enthousiaste
reacties gekregen met de vraag om
ook dit jaar weer iets leuks te organi-
seren. Daaraan wordt nu gehoor
gegeven. Bij deze willen we iedereen
op de hoogte brengen van alle activi-
teiten die dit jaar plaats gaan vinden.
Wij hopen dat U allen weer in grote
getale zult komen en dat het een
gezellige en "droge" dag mag worden.

t{E

Wanneer het weer het toelaat (dus
wanneer het droog is!) zal er op de
rolschaatsbaan op het Burghplein een
stoeptekenwedstrijd plaatsvinden.
Hoe kun je meedoen? De rolschaats-
baan zal opgedeeld worden in teken-
vakken. Deze vakkén worden genum-
merd en de deelnemers kunnen een
nummer + krijt afhalen b¡j onze
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slrqqtte ke nwedstr¡id
kraam. Er kan de hele dag getekend
worden. Aan het einde van de middag
zal de jury de mooiste tekening
belonen. Ook dit evenement is voor
jong en oud.
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Vorig jaar gingen er zo'n 80 ballonnen
de lucht in. Er kwamen 20 kaartjes
per post terug, waaronder het kaartje
van Luuk Osinski wiens ballon hele-
maal in het Belgische plaatsje "Zolder"
terecht kwam. Zijn ballon had de
grootste afstand overbrugd. Als
feestelijke afsluiting van de "Witte
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Agendo
1 1.OO uur opening W¡tte Markt
1 4.OO uur hoedjesoptocht
14.30 uur bekendmaking prijswin_

naars van de tekenwed_
strijd en van de hoedjes_
wedstrijd

1 5.00 uur ballonnenwedstrijd
16.00 uur sluiring W¡tte lVlart<t
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Bollon nenwedstriid
Markt" willen we weer massaal de
ballonnen de lucht in laten. De ballon_
nen zijn te koop bij de speciale kraam
en zullen om 15.00 uur losgelaten
worden. De winnaar zal weeivia deWit op Zwart krant bekenO gema"ki
worden.
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Hoedjes-
optocht
l-ieeft U ze vorig jaar gezien? Die
prachtig versierde kinderen/fietseni-
steppen. Vast wel want ze vormden
een kleurrijke optocht die door het
Witte dorp trok. Ook dit jaar willen we
het geheel opfleuren onder het motto:
"Welke hoed zal onze koningin dit jaar
weer dragen?" Wij nodigen alle
kinderen (èn volwassenenl uit om
thuis een prachtige hoed te maken.
Deze kan dan gedragen worden op de
"Witte Markt". Tijdens de optocht kan
iedereen zijnlhaar hoed showen. Om
mee te dingen naar één van de mooie
prijzen dient men vooraf een lotje te
halen bij onze speciale kraam. De
optocht zal om 1 4.00 uur van start
gaan op het Burghplein. Bij aankomst
zal een deskundige jury de prijswin-
naars bekend maken. Dus buurtbewo-
nertjes/bewoners: maak een leuke
hoed en doe mee met de hoedjesop-
tocht.

Wilte mqrkt
Wie nog wat spulletjes heeft staan om
te verkopen of wie wat "lekkers" aan
de vrouw/man wil brengen, heeft
weer de mogelijkheid om een kraam-
pje te huren. Ook mensen die zelf
mooie dingen maken en dit willen
tonen, nodigen wij uit om een kraam
te reserveren. Dit kunt U doen door
onderstaande bon in te vullen en voor
12 april in te leveren op Burghstraat
45. De huur van de kraam dient bij
het inleveren van de bon betaald te
worden. Natuurlijk mogen ook de
kinderen weer mee doen. Er is ook
een mogelijkheid om een halve kraam
te huren. Graag heten wij U welkom
op de "Witte Markt", die vanaf I 1.OO
tot 16.00 uur geopend is.

Bon
Kosten van de kramen
f 1O,- hele kraam
f 5,- halve kraam

Ja, ik wil graag een hele/halve kraam
à f .. huren

Naam
Adres
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Kornovollen Schminken Jeugdfeuilleton
Het zit er weer aan te komen.
DÞ fanatieke vierders onder ons
weten natuurlijk al waar het het
beste toeven is. Voor de "nieu-
welingen" met kinderen is het
volgende een leuke tip: kinder-
karnaval wordt op een ontzet-
tend leuke, gezellige en onder-
houdende manier gevierd in "de
Harmonie" op de Hoogstraat.
De karnavalsvereniging "de
Blauwbuiken" zorgt op een
kindervriendelijke manier voor
de nodige gezelligheid.

De eerste kinderkarnavalmiddag
is op zondag 1 maart vanaf
14.00 uur tot...?( * 13.30 uur
aanwezig zijn i.v.m. het pro-
gramma) Natuurlijk hossen en
dansen, maar b.v. ook spelle-
tjes, optreden van een artiest
en een leuke kleurwedstrijd.

Op dinsdag 3 maart is er weer
een kinderkarnavalmiddag
(gratis toegang) met o.a. de
bekendmaking van de winnaars
van deze wedstrijd; leuke prijs-
jes. Kinderen die tijdens deze
middag een act willen opvoe-
ren, worden daartoe lin de
gelegenheid gesteld (opgeven
bij Els Rooimans). De ouders
kunnen tussen al het gebeuren
door natuurlijk een drankje
(pilsje) nuttigen. Er is zelfs
gelegenheid om friet te eten.
Biel en frietrn¡mmmm...! .

De entree voor zondag is f3,'
p.p./p.kind, maar kan geredu- ,

ceerd worden indien we van te
voren . weten hoe groot ons
"Witte Dorp" gezelschaP is.
Dus: z.s.m. opgeven 'bij Els

Rooimans, tel: 1 14112. Overi-
gens voor de "oudjes" alleen is
het daar natuurlijk alle dagen en
tijden heel gezelli.g.

Tot dan..... Els Rooimans.

Om goed te schminken moet je
allereerst goede schmink aan-
schaffen. Het beste is het merk
"grimas" te verkrijgen b¡j ''t
snabbeltje" in de Catharina-
straat op nummer 73. Deze
schmink is op waterbasis en
geeft geen huidirritatie. Een
doos met 12 kleuren kost
ongeveer f 35,: . Prijzig, maar
zo'n aanschaf is eenmalig en
heel fijn in huis te hebben bij
bijvoorbeeld kinderfeestjes en
koninginnedag. Verder heb je
nodig twee verschillende pen-
seeltjes en een sle.¿- .,-s,

Het spannende, boeiende,
mooie, verdrietige of leuke
VERVOLG.
Een nieuw idee van de redaktie
is het VERVOLG. Die heeft
Florien Laaper gevraagd om
deel 1 van het vervolg te schrij-
ven. Zij mocht zelf de inhoud
bepalen van het verhaal. Wel
moest zij proberen het zo te
schrijven dat iedereen het met
veel plezier zal gaan lezen. Best
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een moeilijke opgave. Nou, de
redaktie vindt dat dit in iederge-
val prima gelukt is.

Deel t heeft een open eind.
Florien nodigt Lieke Hoekstra
uit om deel 2 te schrijven, ook
weer met een open eind. Lieke
alvast veel succes! Wie weet
wie Lieke straks gaat vragen
om deel 3 te schrijven. Mis-
schien ben jij wel aan de
beurt???
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Voordat je begint te schminken
het gezichtje vrijmaken van
snot, pindakaas en andere
etensresten; dat werkt wel zo
fijn. Maak het sponsje vochtig
en breng een basiskleur, bij-
voorbeeld wit/geel, deppend op
het gezicht aan. Dit geeft alsi
het droog is een rncoi, mat
effect. Breng dan de contouren
van het onderwerp met een dun
penseeltje en vaste hand aan;
kleur met dikker penseeltje de
vlakken in.

Houd er rekening mee dat de
meeste kinderen weinig geduld
hebben. Snelwerken is hierdoor
belangrijk -het moet leuk blij-
ven, niet waar- en dan blijkt dat
'n vlaggetje, bloemetje of een
rode neus vaak't meest haalba-
re is. Veel oefenen 't hele jaar
door is vaak de enige manier
om een beetje toonbaar de
Carnaval door te komen.

lvia Hollahders -

Florien vertelt
Uk stapte het trapje op wat
voor de deur was aangemet-
seld, belde aan maar niemand
deed open. En toch wist hij
zeker dat er iemand in dat huis
was, hij was toch niet gek
geworden. Hij had net vanuit
het zolderraampje gezien dat er
een meneer tussen de gordijnen
zat te gluren. Was hij daarvoor
om 2 uur 's nachts uit zijn bed
geslopen? Misschien had hijhet
zich toch allemaal verbeeld.
Maar hij kon het nog steeds
niet geloven. Snel liep hij terug
naar huiS, sloop de trap op en
sloeg de treden over die kraak-
ten. En sprong terug in bed. De
volgende morgen werd hijalom
7 uur wakker, kleedde zich aan
en at zijn ontbijt, daarna rende
h¡j het huis uit om meer te
weten te komen over dat rare
meneertje van de overkant.
Wat zou er toch met die man
aan de hand zijn? Altijd zijn de
gordijnen gesloten en hij laat
niets van zich zien. Niemand
heeft hem nog nooit gezien.
Ook werden er vervelende
roddels over hem verteld. Maar
volgens Uk is het allemaal
kletskoek. Maar toch is er iets
met die man.

Toen hij de poort van de tuin
dicht had gedaan en het gange-
tje was uitgelopen zag hij een
rare auto voor het huis staan,
eentje die hij nog nooit eerder
had gezien. Hij liep er naar toe
om het nummerbord op te kun-
nen schrijven, maar toen hij er
net dichtbij was ging de deur.
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van het eigenaardige huis open.
Snel verstopte hijzich achter de
auto. Hij .hoorde twee stem-.
men, waarschijnlijk één van de
rare man en één van de bezitter
van de auto. Wat moest h¡¡

doen? Hij probeerde te horen
wat ze zeiden maar kon niet
alles verstaan. Wel ving hij een
paar woorden en zinnen oÞ,
waar hij erg van schrok. Het
was een heel lang verhaal, maar
hij begreep eruit dat ze bij de
sigaren-winkel in gingen breken.
Hoe laat wist hij niet precies (2
of 3 uur). Snel maakte hij zich
uit de voeten en kroop langs de
auto's totdat hij de straat uit
was. En ging verder op weg
naar school. Uit school geko-
men at hijeen boterham, maak-
te h¡j zijn huiswerk, speelde
spelletjes en at zijn avondeten
en ging vroeg naar bed. De
wekker ging af . Uk moest
maken dat hijweg kwam om bij
de inbraak te zijn. Dan zou hij
ze eens een lesje leren! Even
later rende er een klein jongetje
over straat op weg naar de
sigaren-winkel. Bij de sigaren-
winkel aangekomen klom hij
langs de regenpijp omhoog en
liet zich door een open raampje
naar binnen zakken. Maar hij
was nog maar net binnen toen
er opeens

Florien Laaper

Dit verhaal wordt vervolgd
door: Lieke Hoekstra
(inleveren bij Marian, St. Odulp-
husstraat 41 vóór 1 mei)
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