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Periodiek voor de Bewoners von Het Witte Dorp, Eindhoven. Joorgong 2, nummet 2, juni 1992

Ook Heme lvoders Tour '92 groot succes.!

Camping Le Roptai midden in de
Belgische Ardennen, vlak bij het stipié
op de landkaart dat gebleken is Ave et
Auffe te zijn, staat bekend als een
rustige camping, mooi gelegen in een
glooiend landschap. U kent zo'n
camping wel, zeer geschikt om bij te
komen van drukke dagen, om uit te
slapen, alvorens een fijne wandeling
te maken, en om na die wandeling in
de bar van de camping te nippen van
een lekker glas Belgisch bier om
vervolgens in het restaurant te genie-
ten van een smakelijke doch voedza-
me maaltijd.

Althans, zo'n camping was Le Roptai
tot donderdag 28 mei 1992 zo
omstreeks 14.00 uur. Op dat moment
reden B Nederlandse auto's het
kampeerterrein op, rolden er 21
kinderen uit tezamen met 'l 1 vaders,
die stuk voor stuk vermoeid uit de
ogen keken vanwege een 3-uur
durende reis met ongeduldig kroost op
de achterbank. Binnen 3 uren na
aankomst hadden de nieuwkomers

een behoorlijk stuk van de camping in
handen. 9 tehten en caravans, een
overkapping inclusief lampjesroute-
verl¡chting vormde hun tijdelijk onder-
komen

pelende karakter van de hele actie,
maar zeer zeker ook doordat allen,
groot en klein waren gehuld in een
toen nog wit t-shirt met de opdruk
"Hemelvaderstour'92'. "Hemelva-
ders", wat zijn dat nu weer voor
wezens? Het juridische antwoord is
dat het hier betreft de jaarlijkse
uitstap van enkele vaders uit het
Witte Dorp tezamen met hun kinderen
zonder moeders. Werd vorig jaar de
Rotterdamse dierentuin nauwkeurig
door onze Witte Dorpertjes geinspec-
teerd op ijs, snoep en chips, ditmaal
werden de neuzen zuidwaarts gericht,
naar de Belgische Ardennen dus.

"Hemelvaders??", ook op de camping
moest die vraag vaak worden beant-
woord totdat een van de vaders moe
van het antwoorden zei: "Wij zijn
vaders met kinderen die allen een
treurige geschiedenis achter de rug
hebben. Onze echtgenoten z{n
gedetineerd vanwege beganè misdrij-
ven en wijhebben ons verenigd in het
Verbond van echtgenoten van vrou-

piuim v(m) -en, -pje I veder:
ãf!Èlft*s: een hoed
-pje geven prijzen,

welijke delinquenten." Vanaf dat
moment was de interesse van het hoe
en wat van de hemelvaders ineens
aanmerkeliik minder, alhoewel de
restauranthoudster, gezien ons
droevig lot, zo goed was al de 21
kinderen met de 1 1 vader inclusief de
consumpties een riante maaltijd voor
te schotelen voor het bedrag van Bfrs
3500.

Alhoewel het weer volgend jaar zeker
beter mag zijn heeft dat niet kunnen
verhinderen dat de Hemelvaderstour
'92 voor alle deelnemers een groot
succes was.

Bij terugkomst werd een ieder vreug-
devol onthaald door de achtergebleven
moeders, díe zeer te spreken waren
over het feit dat geen van de kinder-
tjes in de grotten van Han was
achtergebleven.

Eugène Ong

lour I gg2

Ave Auffe

Wqgenspel
6 jtli Burghplein om 19.00 uur

Wagenspel 1992 : een fabelachtige .

vertelling

Nog even en dan is het weer zover,
dan gaat het jaarlijkse Wagenspel
weer van start.
Al meer dan veertig jaar trekt in de
zomer een vrachtwagen vol spelers en
muzikanten een week lang door
Eindhoven om er zo'n vijftien toneel-
voorstellingen te geven. ln de week
van 6 t/m 10 juli a.s. wordt de Eind-
hovense bevolking weer getrakteerd
op een gratis straattoneelstuk.

ln het wagenspel van dit jaar, dat de
titel :" DE FABEL" draagt, hebben de
figuren bijna allemaal dierlijke trekken
die zowel in hun uiterlijk als in hun
karakter terug te vinden zijn. Hoewel
veel van deze figuren geinspireerd
zijn op het verleden, spgelt het verhaal
zich beslist niet in het verleden af

Verbazing bij de andere campinggas-
ten, niet alleen vanwege het overrom-

maar ín onze moderne tijd van t.v.'s
computers èn efektronísche beveili-
gingssystemen. Doorde wordt een _pje kr

de hoed)
mufs
mool
leeuw

Colofon

Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstraat 19,
tel. 120112
Ruth Hameleers, St. Odulphusstraat
1, tel. 126697
Sylvia Hollanders, St. Odulphusstraat -

26, tet. 1 12688
Marian van der Laag, St. Odulphus- l
straat 41 , tel. 1 261 1 0
Fls Rooimans, Burghplein 9, tel.
114112
Marcel Teheux, St. Adrianusstraat 1,
tel.124322

a

ken
(of :

, I

maken, hem p e: de
heeft €€n - aan de staart; 4 staart: (jas.)
Op 30 april j.l. hebben de Witte
Dorpsbewoners kunnen genieten van
en goed georganiseerde Koninginne-
dag. Niet alleen de kinderen kwamen
aan hun trekken, ook de volwassenen
hebben zich prima vermaakt. Wij
willen alle medewerkers bedanken die
ervoor gezorgd hebben dat het zo'n
geslaagde dag is geworden. Onze
speciale dank gaat uit naar de hoofd-

-organísatoren: lngrid van Bragt en
Lilian Versmissen. Een pluim voor hen
van de redaktie is hier beslist op zijn
plaats.

Volgend jaar- zeker voor hèrhaling
vatbaar ??l!

î

een complimentj
n; Iem. een - Op

(rtg.r\ iem.gn -;
e

teken (.t elg.
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Met wijn erbij krijgt een etentje toch
iets feestelijks. Dus laten we geen
gelegenheid voorbijgaan zonder iets te
gedenken of te vieren en omdat ik de
lente altijd inluid met mijn verjaardag
mag ik zeggen wat we eten vandaag:

tong met tomatensaus
kalkoentournedos met roomsaus
veldsla met aardbeien

. gebakken krieltjes
crêpe amarena

Tong met Tomatensaus
voorafje voor 4 pers.

4 halve tongfilets
% pond rijpe tomaten, ontveld en in
plakken gesneden
peper-zout-dragon
1 wijnglas vin Dudok
voor de saus:
3O gr. boter
? 5 gr. bloem
12,5 dl. slagroom
voor de garnering :

asperges
ei
peterselie

De filets wassen en droog deppen met
keukenpapier. Beboter een vuurvaste
schaal, leg er de tomaten in, bestrooi
deze met zout en peper. Rangschik de
tongetjes en bestrooi deze met wat
dragon en giet er de wijn over. Bedek

maak eerst de saus:
Bak het kleingehakte sjalotje in de
boter gtazig. Snij de paddesioelen in
plakjes en bak ze even mee. Voeg de
crème fraîche toe en de wijn. taai Oesaus 5 min. zachtjes koken. Voeg
zout en peper toe en op het taatst dã
peterselíe. Bak de tournedos 3_4 min.
per kant bruin en giet de helft van de
saus er overheen. Geef de rest er
apart bij.

Pogino 2

Men neme een vin du Dok

W¡tle

de schaal met folie en schuif haar dan
in een matig warme oven (175 oC)
ongeveer 15 min. Haal de filets er
voorzichtig uit en houd ze warm, giet
de inhoud van de ovenschaal in éen
sauspan. Werk de helft van de boter
en bloem door elkaar en voeg het in
kleine klontjes toe. Breng al ioerend
aan de kook en laat wat inkoken. Roer
dan de warme room erbij, goed roeren
en weer aan de kook laten komen.
Schuif dan de pan van het vuur en
roer de rest van de boter erdoor. Lepel
op vier bordjes de saus, leg er de
tongf ilet op, garneer met enkele
asperges, schuif het geheel even
onder de grill en leg er op het laatst
een plakje hardgekookt ei op en een
takje peterselie.

Kalkoen tournedos met roomsaus

4 kalkoentournedos
zout en peper
25 gr. boter
voor de saus:
1 sjalotje
1 eetl. bloem
2OO gr. champignons (of andere
paddestoelen)
1 bekertje crème fraîche
1 glas vin Dudok
zout en peper
2 eetl. gehakte peterselie.

Lekker met nieuwe aardappeltjes
gebakken in boter met een scheuije
knoflookolie en uitgeperst teentje
knoflook. (knoflookolie kun je zelt
nlpken door een jampot vol met
scnoongemaakte teentjes knoflook te
stoppen, zonnebloemolie er op gieten,
afsluiten en drie weken laten siaan.)

Onbetoolbqre buren
Toen ik een paar jäar geleden mijn
huis te koop aangeboden kreeg, lk
woonde er al jaren, hoefde ik geen
moment te twíifefen. opgewonden
over het (telefonische) aanbod, líep ik
meteen naar de buren. Zíj hadden het
nieuws ook gekregen. Dubbele opwín-
ding verhoogde het plezier. Wat ik
steeds meer begín te beseffen is, dat
ik .naast dit heerlijke huis een paar
onbetaalbare buren heb (hetgeen de
prijs van dit huis natuurlijk nõg meer
doet stijgen).

Mijn buren kennen mijalvan kleins af
aan. lk heb het in mijn leven n.l. zo
weten te versíeren dat de mensen om
mij heen komen en gaan, maar wat
huis en buren betreft ben ik uiterst
stabiel. Wif leven al jaren met veel
plezier naast elkaar.'Ook mijn katten
zijn vreselijk verwend. óie hebben
twéé huizen met twee katteluikjes.
Twee heerlijke tuintjes (één met koel
gras.ên één met vijver). Gden wonder
oar ote maar een actieradius van 50 m

hebben. Vrouwtje de deur uit? Dan
gaan we toch naar onze andere pap
en mam! Voor mijn buren ben ík
"gewoon' een dochter erbij. Als ik af
en toe binnenloop word ik verwend
met een borreltje of kopje thee. Ze
vragen hoe het met mij gaat en ik
hoor hun belevenissen. We lezen
samen de krant en de "Opzij..
En dan zo pas, toen ik zo lelijk geval_
len was.... Dan is zri er, ,ei e"n
glaasje sap, een rietje, de boodschap_pel worden gehaald, een wasje
gedaan. En ze nam de tild om eu"n bi¡
me te zítten. Zelfs de buurman, op diigebíed van "vrouwenzaken" wat
bedeesder, overwon zichzelf en kwam
zijn bezorgdheid uitsp.reken.aan mijn
bed, oþ een dag dat zijn vroi¡w in de
buitengebíeden vertoefde. Goed hoor!lk vind mijn buren onbetaalbaar. lk
bedank hen, omdat door hen mijn
leven een stuk soepeler gaat. Mijn
buren heten: Mijnheer en Mevrouw
Maat.

Jeannette de Groot.

Dorp

Veldsla met aardbeien

2OO gr. veldsla
doosje aardbeien
2 eetl. zonnebloempitten
voor de dressing:
1 eetl. zonnebloemolie
1 eetl. olijfolie
2 eetl. witte wijn (vin Dudok)
zout
1 eetl. honing

Was de veldsla en aardbeien en laat
ze goed uitlekken. Snij de aardbeien in
plakjes en strooi de zonnebloempitten
tussen de sla. Maak de dressing van
te voren in een jampotje, schud het
goed door elkaar en schenk deze er
vlak voor het serveren overheen.

Crêpe Amarena

Bak,flensjes, doe er een bolletje ijs op

.Ciska Roth

'.Burghplein S

5614 BA Eindhoven

040 - 123307

Kletrradvresburo voor kledrng err r¡akå _,tp

en sla het flensje dubbel. Giet de
amarpnakersee met de saus er nâast.
Bestrooi het flensje met poedersuiker.
ln de aardbeientijd maak je het
nagerecht met aardbeien en bessenli_
keur.. Ook kun je variëren met ijs in
allerlei smaken.

Succes met kokkerellen en proost!
En nu maar hopen dat Felice frei voor
me klaarmaakt als ik jarig ben! lk
schuif de pollepel door aan Joke en
Kees van Kemenade en wens ze veel
succes in de keuken' 

Astrid Munnik

Namens de redactie bedankt Astrid.
Het zal weer een feestmaaltijd worden
bij menigeen. Dat komt wet in orde hè
Felice, in mei 1gg3?

Joke en Kees jullie dineetje ontvangen
we graag voor 1 september.

Kleurenclnolyie
lk weet niet of het "witte" van ons
Dorp mij ook nog geihspireerd heeft
om me meer in kleuren te verdiepen.
ln ieder geval ben ik dat wel jaan
doen sinds ik hier woon, nu zo,n ¡aal.of zes. Dat heeft geresulteerd in ãen
kleurenadviesburootje voor kleding en
make-up : "color mix".

Van de kant van de redaktie werd megevraagd of ik daar iets over zou
willen vertellen. Het valt me vaak op
hoe weinig mensen zich bewust zij;
van het feit dat bepaalde kleuren betår
bijje passen dan andere. Getukkig kiãs

wordt en de ander er juist van op_
.-. f leurt.

Desgewenét maak ik iemand op in dekleuren die uit de tteurenanalysã
voortkomen. En dan drapeer ik alleilei
lappen om iemand heen om t" tri"n
zien hoe je die kleuren kunt kombine_
ren. Veel mensen vragen ook een
advies over het "kleurãn" van hun
haar. Een kapper vertelde me ¿at w"i90% van zijn cliënten hun naar"kleurt". Het is dan belangr¡¡t om iå
weten of je nu juíst in en een warme
(rode of gefe) tint moet kiezen of juist
irr een koele (op víolet bãsis). lemand
L

o

o

C)

je vaak intultief voor kleuren in je
ledtnO 

(en make-up) die het 0".t" tj¡¡
Je passen. Dit "subjectieve kleurge_voel" van ieder mens afzonAeinit
wordt aangegeven in de vier seizoä_
nen door Johannes ltten. Zijn kteuren_
theorie is de basis van het fi"urensys_
teem dat ik hanteer. De typerínjen
"lentet', "herfst", "winter" 

"n "'roräi 
J

worden door veel kleurenhuizãn
gebruikt. lk vind het inderdaa¿ opu"i_
lend hoeveel mensen z¡cn OeveåtìgO
hebben gevoetd in de kteuren Oiã ajs
beste uit een kleurenanalyse t*arn"n.
Maar ja, moeders en mode hebben zoook hun stem laten horen. VanOaãi
dat toch wel regelmatig iemand zLipersoonlijk van mijn advies laat
bedienen.

met een warme ondertoon in de huid, '
die zijn haar met henna kleurt zal er
ziekelíjk geel, vaalgeef uit ga.an zien,
terwijl het iemand met ee-n koele
ondertoon in de.huid juist flatteert.
Het sterke van dit kleurensysteem
vind ik dat het de mensen niet zo
strak indeelt in 4 hokjes. Er wordt in
de eerste plaats gekeken naar de
individuele kleur van het haar, de ogenen de huid. Onderscheid wordt
gemaakt in warme, koele, felle,
gedekte, lichte, donkere, heldere en
zachte kleuren die zowel warme als
koele invloeden hebben, Ce zgn.
balanskleuren. Na afloop van .en
kleurenanalyse krijgt men een over_
zíchtsboekje mee met kleuren en tips
voor garderobe, vormen, make-up,
accessoires, schoeisel etc. En dan zijn
we zo'n 1y2 á 2 uur verder.

lk vind het ontzettend leuk om te zien
hoe ieder mens iets moois in zich
heeft, een stuk¡e "natuurlijke schoon_
heid" bezit, wat door het dragen van
de juiste kleuren er nog beter uitkomt.
Mochten er nog vragen zijn gerezen,
schiet me gerust aan' 

ciska Roth.

-ì

Tìjdens een kleurenanalyse wordt de
kleur van de ogen, Ae huí¿ en f,et f,"".wat nader bekeken, Vervolgens ziet
diegene dan (in de spiegel) welke
kleuren het beste de "eigs;"-rreuien
naar voren halen. Door 6O verschillen-
de kleuren voor te houden ;; i.
vergelijken wordt dat duidelíjk. Het isfrappant te zien hoe b.v. Oe'een måìfelgroen a.h.w. verschiet, vaalbleeï
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I lk heb lnterese voor het b[wonen von een voorlichtlngs ovond over lnbrook preventle

2 lk heb lnteresse voor het lenen von een groveerset'

3 lk wil groog wiiblijvend odvles von een slotenmoker'

4 Heeft u beã^/oor tegen bordjes'verboden toegong'in de brondgong?

5 Heett u bea,rroor tegen het gedeeltel[k ofsluiten von de brondgong?

ó Bent u gelntereseerd in verllchting von de brondgong?

7 Bent u gelnteresseerd in olormsystemen?

Ton v.d. Pluflm

Fons de Breet

MorcelTeheux

telefoon

Burgl'stroot l0

P. Dondersstroot 49

St. Adrlontsstroot ì
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Veili heidsrood Pogino 3

gangetjes en bij garagepleinen e.d,
Het door een installateur laten
plaatsen van vandalisme bestendige
verlichting in de gangetjes.
Het door een aannemer laten Plaat-
sen van muurtjes en/of Poorten in
doorgaande gangeties.
Een vríjblijvend advies door een

slotenmaker laten uitbrengen om
goede sloten, raamkrukken te laten
plaatsen en biivoorbeeld sloten van
eenzelfde sleutel te voorzien zodat
u poorten, schuren en alle andere
deuren-met één sleutel kunt afslui-
ten, zonder dat u met zes sleutels
op zak een soort ciPier bent.
Gezamenliik een individueel alarm-
systeem laten aanleggen of eventu-
eel met buurtbewoners een geza-

menlijk alarmsysteem aan te
schaffen.
Het ontvangen van de graveerset
om uw spullen te merken'

Wanneer een en ander gezamenliik
wordt ondernomen, kunt u zich
voorstellen dat dit financieel voordeli-
ger is, bovendien hebben sommige
maatregelen pas echt zin als ze door
iedereen in de hele buurt getroffen
worden. Een inbreker gaat zoals
gezegd vaak naar een ander Pand in

dezelfde buurt wanneer het bij het
eerste pand niet lukt om snel binnen
te komen. Het uiteindeliike doel moet
zijn, zonder van het Witte DorP een

vestigingsdorp te maken en van iedere

bewoner een ciPier, het een imago in
inbrekerskringen te geven van niet
eenvoudig te nemen huizen. Want het

liikt er nu op alsof inbrekers vrij spel

hebben, waarvan ze zeker gebruik

zullen maken. Wanneer er door

invulling van de antwoordkaarten blijkt

dat er voldoende belangstelling is om

gezamenlijk wat te ondernemen,
zullen wii op korte termiin u hierover

benaderen' 
Ton v.d. Pruim

Colofon
Overige medewerkers:
Lieke Hoekstra, Jaco van der Stelt,
Astrid Munnik, Jeanette de Groot,
Ciska Roth, Ruud Roth, Anka Broers,
Eugène Ong, Edioe Osinski, F.J.
Zoetmulder,Ton v.d. Pluim.
Copij voor het volgende nummer:
voor 1 sePtember.

lnbrookpreventie
Er wordt in het Witte DorP veel
ingebroken, zo'n twee maal in de drie
maanden. We mogen er dus vanuit
gaan dat het voor dieven aantrekkelijk
is om in het W¡tte DorP in te breken.
We hebben er een rapport van het
bureau voorkoming misdrijven oP

nageslagen om vanuit de dief ziin
perspectief te vernemen waarom een

buurt en een.huis tot doelwit gekozen
wordt door een dief . Uiteindelijk willen
we nagaan of er interesse bii de
bewoners van het Witte Dorp bestaat
om een aantal preventieve maatrege-
len gezamenlijk uit te voeren. Hiervoor
kunt u de antwoordkaart invullen die
elders op deze pagina staat' Uit het
rapport bl¡jkt dat dieven rust¡ge 'r¡jke'
buurten opzoeken, waar veel
vluchtmogeliikheden zijn en waar het
eenvoudig is om bii voorkeur aan de

achterzijde in het pand in te breken.
Ook blijkt dat wanneer het bij een
pand niet lukt binnen te komen ze het
bij een ander pand in dezelfde buurt
het opnieuw proberen. Dit geeft aan
dat het van belang is om gezamenliik
een bepaald niveau van inbraakpreven-
t¡e te creëren.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie èn u.

De preventieve maatregelen die men
kan treffen om een huis/buurt onaan-
trekkeliik te maken voor inbrekers

lopen uiteen van een bordje 'verboden
toegang' van f 5,- tot een alarminstal-
latie van f 3.000,-'

Om maar met het simPelste te
beginnen, het Plaatsen van bordjes
'verboden toegang' in gangeties
geeft de Politie het recht om
personen die zich verdacht oPhou-
den aan te houden.

Te koop:
Tussenwoning St. Odulphusstraat 1 0

Tuin op het zuiden, Woonkamer met
schuifdeuren en inbouwhaard. Fraai
verbouwde zolder met tweede badka-
mer. Geheel geisoleerd.
tel. 's avonds 040-1 18721

Oppas gezocht:
Welk meisje wil af en toe 's avonds
op onze kinderen Passen? Tegen
redeliike vergoeding.
Adres: St. Adrianusstr. 1

Het plaatsen van een alarmsYsteem
is kostbaar en heeft alleen zin als

het professioneel wordt aangepakt
en aangesloten is oP een meld-

kamer. Êr ziin drie soorten te
onderscheidenl

Advertenties WqgensPel

A Homevox alarm + f 1.0O0,-.
Wanneer er wordt ingebroken,
gaat er een telefoon over bij een
vooraf ingetoetst telefoonnum-
mer, biivoorbeeid buren, vrien-
den of waar u oP dat moment
verblijft.

B. Buurtalarm + f 2.500,-.
Wanneer er wordt ingebroken,
gaat er bijvoorbeeld bii de hele
rij het alarm af. Buren kunnen
zelf actie ondernemen of Politie
bellen.

C. Alarm aangesloten bii meldka-
mer+ f 3.000,-+ f 350,-per
iaar.
Wanneer er wordt ingebroken
komt het alarm binnen bii een
meldkamer, deze controleert of
het alarm iuist is en waarschuwt
de politie.

- Wanneer er dan toch nog sPullen
uit uw huis weggenomen worden,
is het van belang dat dezagemerkt
zijn, hierdoor kan de Pol¡tie be-
wijsmateriaal vergaren en uw
spullen bij u terug bezorgen. Mer-
ken kan door middel van een uv-
pen en/of graveren. Deze graveer-
set is kosteloos te leen bij de politie
op de Aalsterweg.

- Verder is het van belang om als
buurtbewoners attent te zijn oP

eventuele inbrekers en elkaar bij
langdurige afwezigheid oP de
hoogte te brengen. Schroomt u niet
bij onraad de politie te bellen of laat
merken dat u de mogeliike inbre-
kers hebt gezien. Grijp echter niet
zelf in, een in het nauw gedreven
dief kan rare sprongen maken.

- Het verlichten van gangeties voor-
komt dat inbrekers ongezien zich in

een gangetje kunnen ophouden'

Bovendien is het voor in het donker
thuiskomende bewoners Prettig om
wat te zien.
Het plaatsen van muurtjes of
poorten in doorgaande gangetjes,
voorkomt dat inbrekers meer dan
één vluchtroute hebben, wat ze

onprettig vinden.
Wanneer ze toch in de tuin komen
is het goed dat deze verlicht is of
nog beter dat er schrikverlichting
aangaan, een inbreker wordt
immers niet graag gezien.
Een inbreker zal waarschijnli.ik uw
huis voorbijgaan, als hii merkt dat
u thuis bent. Wanneer u niet thuis
bent, is het dus goed de schijn oP

te houden dat ;u wel thuis bent,
denk aan gordiinen dicht, licht aan
(niet één lampje) en wat goed
schijnt te helpen, de tv aan.
Wanneer een inbreker dan toch
besluit dat hii bii u gaat inbreken, is
het goed het zolang mogelijk te
laten duren voordat hij binnen is'
Goed hang- en sluitwerk voorkomt
dat een dief met simPele middelen
in korte tijd kan binnenkomen. Het
hang- en sluitwerk moet wel goed
op elkaar zijn afgestemd, een huis
is zo goed beveiligd als zijn zwak-
ste slot.
Wanneer een dief dan toch binnen-
komt is het van belang waardevolle
spullen zo moeilijk mogelijk voor de

dief bereikbaar te maken. In het
algemeen bliiven ze niet langer dan
1O m¡nuten in huis, dus hoe langer
ze er over doen iets waardevols te
vinden hoe minder ze mee kunnen
nemen.

Concreet willen w¡j bij U polsen of er

voor een aantal preventieve maatrege-
len interesse is om deze in buurtver-
band te laten plaatsen. U moet daarbii
denken aan:
- Het laten plaatsen in de hele buurt

van bordies 'verboden toegang' in

'¿
¡

i

-

vervolg van pagina 1.

dan ook behoorlijk de draak gestoken
met de fenomenen van onze moderne
t¡¡d. Met name 't elektronisch beveili-
gen van eigendommen loopt als een

rode draad door het stuk heen.
Regisseur Wouter Wernas: "Het gaat

niet in de eerste plaats om de moraal
van het verhaal, hoewel er voor een
goed verstaander wel een kritische
noot in zit, maar het gaat er vooral om
en leuk stuk totaal-theater te brengen,
een spektakel dat vooral leuk is om
naar te kijken. Vandaar deze bonte
mengeling van personen en t¡iden. Bii

de voorbereidingen ziin we uitgegaan
van slechts een raamwerk úan ge-

schreven text, zodat we tiidens de

repetities naar hartelust konden biiver-
zinnen en/of weglaten' Vooral aan het
begin hebben we nog hele rollen

bijverzonnen. Maar ¡k ga niet alles

verklappen hoor, de mensen moeten
zelf maar kornen kijken hoe het
geworden is."

Dus komt allen kiiken!

tel. 124322

¡¡r -T
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Concert

TÀN is één van de twee CD,s die zijnuitg.ebracht ter getegenneiO uan ÃäiruJang bestaan van slagerij vanKarnpen. De eerste Leer, ¿""t-iti ouär,
een optreden van deze groep las, wasbij, het Witte-Dorpfeest enkete 

'.¡aren

geteden. Stechts enkete *..n¿åäìn
Eindhoven wonend, was ik zo na.l.efom te denken dat de group ,o,bes.taan uit werknemers van één ofandere (mij onbekende) lokate;;";_
houwer. Mijn verwachtingen *ãru-n ,

daarom niet al te hoog gespannen,
Her werd een fantast¡õ"ñ opirå¿un
door twee mannen en twee vrouwendie uitsluitend slagwerkinstrumentJn
oespeten. Velen in het Witte Dorp
i:!,:i zich 

. 
dít optreden nos ;jnennneren: de hele t.nt swingOä erof,los.

De CD TAN is een uitstekende weer_gave van de van Kampen aouná,ritmisch, meeslepend, g"u"ri"ãrJ'"î
enthousiast. Alle nummers van TANklinken anders. De meeste nummers
zijn opgenomen tijdens liu"_optrËJ"Ãrl
Dit staat g.rani voor meeslepende
muzíek. Het nummer ,How ,o'*r[ãants. meat around the bush, i. ;;;goed voorbeeld. Het is een bij;ï;minuten durend live_nummer metsterk wisselende tempo,s, solo_gedeelten, opbouw ín 

"0."Ãi"g,publiek dat meegenomen wordt in het

Ont
Nieuwe CD slogerij v.-kqmpen

von een buurtgenote.

ritme en enthousiaste kreten van de
' lgn¿.. Het verveert geen 

-moil*
'Yueh.Luns, (de la"r,Ënãå ;;;;n;",.;zoa.ls de naam al doet vermououn å"ñstuk dat een sterk mysterieuze sfeeruitademt. Naast rr.oå"ii."r,ä;;;ï:
menten maakt van f.rpln'-àägebruik van etektron¡."n ii"g*uä.Deze beide soorten instrumenten
i:11"? op ers knappe manier g""ór;_'
:fnee.rd.el zorgen ervoor dat dé klantoreecf, helder en kleurrijk ;s. ,ln 

anJout of the Doldrums, is hier ..; g;;;
voorbeeld van. Het nummer beqint erorustig met elektronische uff";;;;;
het geluid van de zee met meeuwen.
Een basisritme van akoestische ;;;;;stui^/t de elektronische instrur;i;;
voort, zodat deze het stuwende etfeãtovernemen. plotseling eindigt het stukin de stilte van een tãOOetenJevloedlijn.'Ouelte eette ga=eite;ËË;
enige nummer waarop naast slagwerk
ook andere instrumenten te horen ziin.zoals saxofoon en bas. De ai"ur'¡=
:tlrk arabisch. De laatste tiae['Watwí Warrior Drums, ¡s ecfrt- eeihoogtepunt. Dit live-nummer oêefr iê
namelíjk het gevoel ¿rt 

", to-"iiJl
l-"1. ontbreekt op deze CDr ;;;ñampen te zien spelen.

VAN KAMPEN: TAN
soltD 527.9o14.21

Ruud Roth

en een kleín orkest bezingen we delotgevalen van een li"r¿ãspaår] jã
invloed die een tor
h.eert toi *"' ;ï;i.ïlln'T,l,o"J
Misschien een teuk idee om je,""0äî
eens anders in te vullen. H;"rbt ;;;
l]:1" uitgenodigd om re komentursteren. Nadere informatíe bi;;;;_
fgtj oo de poster. (2e wilakkeÃ;;;;;;
11t

Jeannette de Groot

!1:r: donderdagavond repeteer ikmet het vocaal ensemble "Odeonlì
o-1.v. Reinout Godschalt. lt ziiJääar,ats m.ezzosopraan. Wij ,ü; ;Ë ï;iogenblik de opera "Did; ;; A;;";;::van Henry purceil (16b8_169;i;
het instuderen. Wà maken er eeneigentijdse opvoerinr
za ¡"Ài- :s 2î;:i" jg ;i:r:'å i[ 93

1¡rond¡ opvoeren. Lekker J¡ËnrËñ ¡"Plaza Futura. Met een aantal sofisten

sponning

Cryptogrom
Na lange tíjd is er weer een crypto_gram.. Ats U witt dat het 

"rvp.ôi.Ãelke keer in wit op zwaft staat, stuur
9^11_"y 

optossinj in. on¿åiãe ,;ärnzendingen wordt een ftes,¡n Oî-ãoI
::r]ool. tnzendíngen voor I september
:::i.lT Bosseraar, st. óä"lprrrr_straat 1 9.

Verticaal

5 bloem van de straat (g)I 9j.r" kteding ziet er hetzetfde uít(7)
9 thaise kat (7)
1 0 1 na ailen (B)
13 gekookte bouwmaterialen (g)
14 metalen consument (S)
1 6 9ll kapset sraat een ptant erg goed(8)

he_t eten van gele buitenlanders (g)
drchter van een andere pt.n""t iiidoor het schoonmaken i, 

-h;i
gestegen (3)
dit luik kan níets zien (S)

:il1to?Tk"rnen geeft het enersie,
Du bedrijven niet attijd (5) - v'v,
oez.e zangers vervuílen omgekeerdde tucht (4)
dit gewrrcht komt maar één keervoor (1 1 )

vader van de EEG (6)
cleze worm staat in de zee (4)

Boekentip

1

2
3

Horizontaal

4
6

7

11

't2
15

F

Klein n¡euws
- Op het burghpleín is een kruiwagenuif een voortu¡n gestolen.- Niet alle bewoners kennen de' vlagetiquette. Vo
yogt de ","n *i,ãli.iff:r"ä:
haatd. op 1 mei ol""r ï"i""Ëãimensen de vlag fia¿Oen latähansen. wie keni ¿" n"ìã 

"r.öåijlquette? De redaktie wil deze lr';;. een keer publiceren, zo¿at OitlnJãtoekomst n¡et meer t.n g"b"r;",;."- 
.9p o" Heezerwes i" "t;[-;ü'il;Witte dorp een nieuwe groentewin_
kel gekomen.

Sin_ds ín Nederland de eerste juli totde "dag van de archjtectuui;j#,;;:
roepen, is de belangsteilíns -uìJ,
architectuur aanzienlijÈ,";ö;;";;:
Voor de tiefhebber i"'"r;;;;;';;;
het. boek .architectuur 

in Zuídoost_
. Braba.nt" Dit boek ,tirrr..ìi'1""îï
:,:"-,__¡" 

je Ríetvetd-stoet te ói¡*"zrtten, maar om echt te g"." k;ik;;naar allerlei bijzondere g"bourv"n. -"

- Het Wtte Dorp is niet wakker tes.chudden voor de rni¿.orn"rn"if,tr]
droom.

- Het enthousiasn
krant. Dit k"", ,i]" 

groeit voor de

l99ig, ;;;;"'";i11"";"'' åo:Tï:;bijdragen btijven attijd wetko;.'"'"- trr ts. nog geen architect gekozenvoor het dafterrein. Ats het üì;;;
llrir,,'. er een kapvergunning nodigom alle populieren weg te halen. tnd-e volgende wít op zwart verwach_ten. .we meer nieuws te kunnenmelden.

- Er.is nog een honde bezitter met eenschep gesignaleerd, bravo!

T::t, q nog ktein nieuws over het"Wítte Dorp" of bewoners ervan,
_geef 

dit dan door aan de reOanìe. Wiizorsen dan voor 
"uul¡taie-'il ïJvolgende ',Wit op Zri¡art,.

rtl

Natuurlijk ontbreekt ons Tuindorp de
:lir_sh 

(Witte Dorp) hier nier¡n. üJoästaan er beschrijvingen van tochtenvan Eerset n"ar berrne en van Bestnaa.r-Leende. De tochten zi¡n te Ooämet.fiets of een ander vervoermiddel.
te.el Olezier met de aanschaf van deze
gjd.., 9¡" rijk voorzien is van pt.;;.*teriaal en beschijvi"n.".," 

r";;.n,



Witte DorP

Afscheid von het Witte DorP
Wanneer ie, zoals ik, na een verbliif
van ruim vijftig iaar, ie vertrouwde
Witte Dorp vaarwel gaat zeggen om ie
terug te trekken in de Service Flat
Kortonjo, komen er allerlei herinnerin-
gen bii je op. ln oktober 1940, direct
na de capitulatie en de bezetting,
betrokken mijn vrouw en ik, als

ìonggehuwden, ons eerste huis in het
Witte Dorp, Sint Odulphusstraat 26'
Wij waren één van de eersten in deze

buurt. Veel huizen stonden leeg omdat
deze nieuwbouwwijk nog erg kaal

was en men de huizen over het
algemeen te duur vond' Er waren
toen, verdeeld over de hele stad,
overal woningen te huur. ln de looP

van die winter en de daarop volgende
lente kwamen er steeds weer verhuis-
wagens het TuindorP inrijden en

daarmee steeds weer nieuwe bewo-
ners. De straten waren nog erg kaal

omdat de bomen die er gePlant waren
nog heel pril waren en de voortuintjes
nog leeg en meestal nog niet of Pas

aangelegd. Als afscheiding tussen de

achtertuinen was er een iel liguster-
haagje en, uniform in elke tuin' oP

dezelfde plaats, een roze sierkersje en

een nog heel jong populiertje. Toen
was nog alles heel erg kaal maar,
vooral de populieren werden steeds
groter en daarmee langzamerhand een

sta-in-de-weg. Achter de huizen in de

Petrus Donderstrqat staan nu nog een

tweetal van die óorspronkeliik lieve

kleine populiertjes die nu wel érg uit
de kluiten gewassen zijn.

Het was de tiid van de bezetting met
alle ellende van dien maar misschien
juist daardoor heerste er een sfeer van

vriendschap en een elkaar door dik en

dun steunen. Elk gangetje had een
paal met daarop een bordie "Verboden

Toegang" en de bomen in de verschil-
lende straten hadden - een stevige
dennenpaal om de jonge boomPjes
recht te houden' Door gebrek aan

brandstof verdwenen al die paaltjes in

een heel snel temPo om hun weg te
vinden naar onze potkachelt¡es. lk
herinner me nog dat ik, met Pie

Jacobs, onze buurman van toen, oP

een donkere avond met een lading van

die bordies "Verboden Toegang" naar.
het kanaal ging om die bordies in het
water te laten verdwiinen. Er waren,
over het algemeen, heel veel jonge

I

gezinnen en dus heel veel jonge

moedertjes die met hun kinderwagen,
moeilijk en later helemaal n¡et meer te
koop en daarom vaak afdankertjes,
door de straten liePen vaak oP weg
naar het consultatiebureau'

Achter de huizen in de Wilakkerstraat
waren een aantal volkstuintjes waar
wii aardappelen, groenten en dergelij-
ke probeerden te telen. De eerste
twee jaar met min of meer sukses
maar.later, door gebrek aan mest ging

de opbrengst steeds meer achteruit'
Tot ergernis van o.a. mijn eigen vrouw
liepen wij mannen nog al eens met
een emmer, waarin de PoePluiers
waren uitgespoeld, naar onze landjes
om toch maar iets te bemesten'

Toen kwam eindelijk de bevrijding'
Voor het eerst in die ruim vier iaar
hingen de vlaggen uit en werden de

verduisteringsgordiinen op het Burgh-
plein vreugdevolin brand gestoken' Af
en toe waren de vlaggen gemaakt van

oude lapPen maar onze trotse drie-
kleur, die al die tiid in de kast had

moeten liggen hing aan biina alle

gevels. De eerste bevrijdingsfeesten
op het Burghplein. Versierde kinder-

fietsjes, lampionnen en oranie limona-

de. Èanketbakker de Natris had, wel

tegen inlevering van suikerbonnen,
oranje gebakies. lets wat wij in al die
jaren niet gekend hadden. Er was een

ronde van het Tuindorp. Een hardloop-
wedstijd voor de bewoners startend
aan het begin van de 2e Wilakker-
straat en dan over de Petrus Donder-
straat, Odastraat, Burgstaat naar het
Burghplein. De wat stijve dominee
Gilhuis van Petrus Donderstraat 18,
toen nog een dominee's huis, altijd
keurig in donker pak, liep plotseliirg in

een kort broekje met blote benen en
werd één van de winnaars. Later

. kwam er een speeltuin oP een leeg-
staand stuk van de DAF met schom-
mel, wip en een zandbak'

Ach zo zijn er tientallen herinneringen
die ik, wanneer ik in miin flat zal

zitten nog eens hoop op te schrijven.
lk zal mijn of liever ons Witte DorP
wel heel erg missen.

F.J. Zoetmulder

{nm å
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Wqorom, wclqrom, wclorom ??

Het overvalt mij steeds op een van die
weinige echt zomerse dagen, die ons
kikkerlandje rijk is. Waarom? Lopend
door ons Witte Dorp, de gevels van de
huizen zo fel oplichtend in de zon dat
je wenste dat je toch die zonnebril
had meegenomen. Waarom? De rode
daken fel contrasterend met de witte
muren. Waarom? Steeds weer flitst
de vraag als een van de felle zonne-
stralen door miin hoofd. Waarom?
Waarom zij¡ onze huizen wit? Waar-
om?

Met de zomer voor de deur (oh, die
ronde raampìes) kan ik deze kwelling
niet meer uithouden. HelP me!

lk stel voor om twee commissies te
vormen. De eerste commissie heeft
als opdracht om deze vraagstelling te
onderzoeken vanuit een
technisch/bouwkundige optiek. Kon
Dudok een parti¡ goedkope stenen op
de kop tikken en liet hij er daarom
witte verf over heen smeren?. Of was
hij toch al van Plan om de huizen wit
te maken en gebruikte daarom goed-

kope stenen. Wat is de rol van de

toenmalige aannemer van Grootel
geweest? Een technisch onderzoek
naar oorsprong van de gebruikte
bakstenen dient gedaan te worden'
Eventueel kan een gevel van een huis
geheel ontdaan worden van de witte
verf om zo een beter overzicht van de

structuur van de stenen te verkri¡gen.
Deze laatste suggestie natuurliik
alleen in combinatie met de voorziene
groot onderhoud schilderbeurt' Con-
tacten met de afdeling bouwkunde
van de Technische Universiteit
Eindhoven kunnen gelegd worden voor

het gebruik van geavanceerde Rönt-
genstraaltechnieken om de inwendige
structuur van de bakstenen (niet

destructief !) vast te leggen. Een

bakstenen monster kan (voorzichtig!)

uit een gevel verwijderd worden ter
bepaling van hardheid, elasticiteits
modulus en andere relevante fysische
grootheden.

De tweede commissie zou deze

kwestie moeten onderzoeken vanuit
een architectonische, sociologische en
psychologische hoek' Wie waren
Dudoks tiidgenoten en in welke mate
werd hij door hen beînvloed? Maakte
hijtijdens het ontwerpproces van onze
Witte DorP huizen een gelukkige
gebeurtenis mee die hent deed beslui-
ten de huizen wit te verven? Wat
waren de associaties bii de kleur v"'it

Advertenties
Te koop:
Originele dakpannen:
Dakpan f 1,-
Nok- en randpannen f 5,-
Wijn:
Vin du Dok, village blanc
1 fles f 10,-
12 flessen f 11O,-
St. Odulphusstraat 41

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" f 25,-
Kalender Witte Dorp f 17,5O
Affiches f 5,-
Burghstraat 45

Vragen, vragen, allemaal vragen die

beantwoord dienen te worden'

De twee commissies dienen in Pro-
jectverband te werken en dienen

gezien de brede vraagstelling een

multi-disciplinaire samenstelling te

hebben. Zij rapporteren aan de pro-

jectleider wiens taken zijn het opstel-
len van planningen en het aanvragen

en bewaken van budgetten' Goede

contactuele eigenschaPPen en een

aantoonbare onderzoekservaring zijn

noodzakeliik voor deze zware uitda-

gende functie. Verslag zal worden

iedaan in de vorm van publicaties in

!"tenorn*eerde vaktijdschriften en

ãoor middel van lezingen in het O-

café. Een populaire versie van deze

verslagen zal in bodkvorm als jubileum

uitgavã ter gelegenheid van het 60-

iarig bestaan van onze wiik uitge--nrrðf't 
worden. Fondsen hiervoor

dienen nu reeds geworven te worden'

Wie durft, wie neemt deze uitdaging

aan? Zie advertentie in dit blad'

Edioe Osinski

DU DOK

in de toenmalige tiid? Er zal gedoken

moeten worden in de archieven van

de gemeente Eindhoven. Wat was

haai rol in deze kwestie? Stond
Eindhoven een "wit" belëid voor?

lnteressant in deze en iets wat zeker

door deze commissie dient meegeno-

men te worden, is het feit dat in de

Tilburgse wiik Zorgvliet, ontworpen in

vergelilkbare sti¡l door Dudok, de

huizen- in eerste instantie niet wit
waren

I Gevraagd:
Dynamisch projectleider, die breed

multi-disciplinair proiect kan trekken
op de gebieden architectuur, bouw-
kt¡nde, sociologie en psychologie.
Dient aantoonbare onderzoekservaring
te hebben in bovengenoemde disci-
plines.
Voor meer inlichtingen zie artikel
"Waarom?" in dit blad.

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om

advertenties of oproepen te plaatsen.
Wij rekenen f 2,5O als het een ver-
koopadvertentie betreft.
Advertenties of oProePen voor de

volgende Wit op Zwart inleveren biide
redaktie voor 'l septem'oer.
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DeW dit-k s

Jeugdfeu¡lleton Lieke vertelt
Dit is deel 2 van het jeugdfeuil_
leton. ln deel I neettllorien
Laaper verteld over Uk die een
inbraak in een sigarenwinkel wil
proberen te voorkomen. Hijheeft een vreemd mannetje
gezien met een rare auto. Het
mannetje wil samen met een
andere man inbreken in de siga_
renwinkel. Uk gaat naar de
sigarenwinkel en klimt er naar
binnen, maar hij was nog maar
net binnen toen er opeens....

Lieke Hoekstra vertelt deze keer
hoe het verder gaat met Uk.

:.. gp zijn rug werd geklopt. Uk
keek geschrokken op. Voor zich
zag hij een paar kanjers van
schoenen, een groene broek en
een blauwe trui met daarboven
een ontzettend boos gezicht."Zo, wat moet dat -hier¿,J,

begon de man die voor hem
stond. O nee, zag hij het goed,
Ja noor, het was de man van
die bijzondere auto. "Nou wat

Koninginnedog

a Irta¡lrtl¡t¡ltltl¡I¡
r¡ltrrl

doe je híer?", vroeg de man
yger. "Eh, eh, ...... ik was miinbal kwijt". 'O ja,,, zei O" ."Å-,"jij..bent je bat nelemãál 

"i;ikwijt, hoe kan je bal nou n."i
binnen rollen? Spoken U"rt.ui
niet hoor. Kom jij maar ;;;met mij.' Uk begon tegen tespartelen. De man gaf Uk een
klap en Uk viel flauw.

Een paar uur later werd hij
yralker. O jee zeg, wat een
hoofdpijn. En er zat een enorme
bult op zrn hoofd. Waar *". f,¡.

.eigenlijk. Hij keek om zích heen:Hij zag een bed, 
".n i.t.ltiå,'

een stoel en een televisie. En-er
was nog een deur. Uk liep naar
de deur toe deed hem open
en..... O jee zeg, gats¡e wat een
stank. Er was een wc en een
douche. Snel deed hij de deur
dicht en ging op het bãd zitten.
l.l moesr hij nu doen? H¡j
keek door het hele kleine ,".r1
pje waar een heel klein beetje
licht door scheen. lammergË_

noeg zaten er tralies voor. Hijliep naar het raam en keek naaibuiten. Voor zich zag n¡j uuîhele grote tuin. Oe tr¡n'*rs
helemaal verwaartoosd. H;igras was ontzettend hoog ende bomen waren heleñraal

I:r-sl?:¡d. Uk sins weer op zijn
Ded zttten en zette de televisie
aan. Het jeugdjournaat OegoÃ.-

Eerst kwam er iets over lenDales en toen kwam er eenklein meisje. Ze vertelde een

mop over len Dales. Hij ging alsvolgt: "Waar is len oaieã gãuo_
ren? ....1n Utrecht en omltre_
ken." 'Ha ha", dacht U[, ;i.moet ik onthouden. Opeens

T::i 
er op de deur sekiopt en

Lieke Hoekstra

I

Ì

I

?rw rt
.L

--l--.J

vervolgd

, St. Odulp-
september)

Witte markt

Koninginnedag ís mede door het
. mooie weer een heel g"rl.rgJ"

dag geworden. Ane 2t k;;;;:pjes waren druk beze, un-'ul,werd goed verkocht. er weäo.a. speelgoed en kleding, rn."r
gok meubels, boeken ;; 

"";fiets aangeboden. Waar u""t
mensen op af kwamen was eenkraampje waar koffie g"."-h;_
ken werd voor een twãrtje. óe
L"^tj: was ..bijna niet 

""njulll"".pt te krijgen. Ook kondän
Ktnoeren zich laten schminken.
De reacties die O" org.ni;;;;
hier. gn_daar opving waren heelposítief. We hopen dan ooLvol.gend jaar 30 Lr"..pj", u"oìte krijgen.

Dit verhaal wordt
door: Joram Donkers
(inleveren bij Marian
husstraat 41 vóór 1
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Tekenwedstrijd

De "stoeptekenwedstrijd, 
was

9en schot in de r'ooi. Veelkinderen deden er graag aanmee, met als gevolg Oãt derand van het nuighpl.ln ãii"ä
l]"ylig uitzas. 'tn r";;¡s;
vakken stonden tekeningé; ;;;
2. kinderen. Zodcendu *ãr"nËi
níet 3, maar S winnaars:
Stefan Egger, Nina en CocoTeheux, Aart en fas Os¡nsi¡

Hoedjeswedstrijd

Het leuke van de hoedjes wed_
str¡jd was dat een groot gedeel_te van het "W¡tte DoiO,, 

-;
z elf g e m aa kte/versieroe n åu¿¡JJ
lon bewonderen OoorOat 

-ãe
deelnemers in optocht door eeÀaantal straten

Foii";;;;:""il, ff"#i5
noed¡es werden beloond met
een prijsje. Dit waren de hoed_
Jes van: Nina Jansen, pepijn
yan der Vondervoort, Eef 

'en
Roos Ong.

lijk de hoogte in geschoten. De
heer die hielp bij t,"t oppo*pãi
van de ballonnen had een irosal opgebtazen bailonnen 

"¡áigo"9 vastgemaakt. Deze trosheeft voortijd¡g fret lucf¡tru¡ii
gekozen. Wel mooi, maar niet
hetemaal de bedoet¡^g. Op Àãìlandkaartje staat waár de bal_lonnen terecht zijn grkàr"i.
De eigenaar van á" orllon ãìä
he_t verst is gekomen is Suze
Sqgn"n, Burghstr. 16. Hr*oalon is terecht gekomen in
Wegberg (Duitslandl. Suze kanhaar prijsje afhatei bü-iÀ;;
Roosenthaler, 1 " Wilakkerstiaãì
3. Van onderstaande kindeieì
is er een ballonnenkaartje iil;gekomen. Zij kunnen hun kaartlje ophalen bij Thea Roosentha_
ler.

llorie¡ Laaper, Kík¡ Jansen,Sigrici Vermeeren, Matthijé
Egger, Jill Teheux, Nik en l_ur[
Osinski, Judith Hems, fVlri,
Lortije, Karen van Lieshou,, é.ri
Pennings, Joline Cornu¡t.' õie_
ven, Boerhavelaan 7g.

Anka Broers

Batlonnenwedstrijd

Aan een baltonnenwedstrijd
wordt meestal
daan. H"tl'îä" 8åii,ff::;-
tig gezicht om zoveel ballonnãn
tegelijk de tucht in zien t" g.rl.
Bij. onze ballonnenweOstri¡ä zi¡n
helaas niet alle ballonnen'*ãä_ Suze Geenen


