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Nieuw bestuur treedt aan
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Voorzitter
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Geachte buurtbewoners
Het ls oon m[ de eer om om het
nleuwe bestuur von de sflchling Witte
Dorp oon u voor te stellen.
lk doe dit nlet olvorens het vorige
bestuur heel horielijk te bedonken
voor hun jorenlonge belongeloze lnzet
voor het Witte Dorp.
Hel ls don ook oon hun te donken dot
er zoveel berelkt ls en dot er een goed
fundoment gelegd ls woorop het
nleuwe bestuur kon voortbouwen.
Wle de nieuwe besfuursleden zljn en
welke oklivitelten { hebben noost hun
bestuursfunktle kunt u zlen ln
onderstoond orgonlgrom. U zlet dus
meteen wle u kunt benoderen
voor welk probleem.
Voor de dutdettjkheld: De sflchflng
WitÌe Dorp houdt zlch nlet beztg met
heÌ onderhoud von de schll von de
woning. Hlervoor ls de vereniglng von
elgenoren opgerlcht. Alle overlge
zoken worden wel door De sflchting
Witte Dorp behortigd.

Hoe it het orgonlgrom In elkoor?
- ln het grote blok met de foto's ziet u
de leden von l^ret dogeliJks bestuur von
de stichtlng Witte Dorp, met hun
funktie erbijvermeld.

Dooronder stoon dr¡ werkgroepen. ln
deze werkgroepen zit steeds
mlnlmool I lld vgn het dogellJks
bestuur, ols contoctpersoon. Het
besfuurslld droogt hlermee zorg voor
een goede communlcotie fussen de
werkgroepen onderling en met het
dogelijks bestuur.
de werkgroepen worden opgeheven
of toegevoegd noor gelong er
oktiviteiten ziJn ofl;erond, of worden
gestort.
Leden von de¡ 'øerkgroepen z|Jn
bewoners uit he"t tffitte Dorp die op
een of ondere rnonier 'iets wiilen
doen'voor de wiiti.
Dus ook u kunt ieb Joen.
Tevens is het mogeli¡k om vio een vcn
de bestuursleden qondocht te vrogen
voor een bepoold onderwerp.
(voorbeeld: ult een vroog over de
olsmoor groter wordende bomen in
de eerste wilc,kkersstroot ls c!e
werkgroep herinrichtlng ontstoon,
Deze werkgroepzol nlet olleen kiJken
noor de bomen irr de wilokkersstroot,
moor noor het bomenplon voor oe
hele wiJk, uiteroord ln somenwoklng
met de gemeente.)
Tot slot.
Heeft u vrogen, oflw¡lt u lets doen? U

weet nu bij wle u t{cht kunt.
Morcel Teheux \'
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begon met het collectief verwijderen
van T.V.-antennes vond uiteindelijk zijn
beslag in het tot monument verklaren
van het Vr/itte Dorp. Gered van verpau-
pering en verval door een minitieus
restauratieplan wat haalbaar werd door
de hoge kwaliteit van de woningen
maar vooral doordat het werd uitge-
voerd op basis van gewonnen vertrou-
wen en goodwill. Daar heeft Jacques,
in ruil voor veel vrije tijcl en energie,
menig steentje toe bijgedragen. Daar
willen we Jacques cn ziin gezin
hartelijk voor bedanken en deze pluim
aanbieden' 

¡orrn ¡ansån

ken; een -pje k(of: de hoed)
maken, hem pr
heeft een - dcut
z. haas, bet. l,

Op zondag 20 september jl. hebben
we de familie van Amelsvoort uitge-
zwaaid. St. Odulphusstraat 10 is voor
veel buurtbewoners een begrip gewoÊ
den. Op dit adres kon je met vragen
en problemen terecht de stichting
betreffend, maar ook anderszins.
Jacques nam als mede-oprichter van
deze stichting in 1979 zijn taak als
secretaris heelserieus en werd daarbij
fanatiek bijgestaan door zijn vrouw
Monique. De toen ietwat egocentrisch
klinkende naam "St. Odulphusst raat en
omgeving" werd al snel vervangen
door Stichting 't Witte Dorp de Burgh
omdat de plannen en ideeën zich al
sneltot het hele dorp uitstrekten. Wat

i. ,i :"r:.r¿; -

rI

Buurtkrant
cont¿rctPersoon:

Ma¡cel
Teheux

conl ¿, 

'tpersoon

Herinrichting

Pauì
Me r cke

Monumenten
contactpersoon:

Cees
Donkers

cont¿rctpersoon:

Cees
Donkers

Huurdersbelangen

contactPersoon:

Ma¡cel
Teheux

Veiligheidsraad f)AF terrein
contactpersoon:

Cees
Donkers

contactpersoon:

Sinterklaas

Marcel
Teheux

Koninginnedag
contactpersoon:

Lilian
Versmissen

Paul
mencke

Lichtiesroute
contacipersoon:

een complimentj
n; lem. €€ll - Op

(fr7.) iem.€ll -i
e

teken (,s etg.



Pagina 2 Ontspanning

Men neme een vin du dok Kleurplaat
Ceylonese Curry (voor 4 personen)

Benodigdheden:
5 ons mager stoofulees van het rund

vers gemalen zwarte peper en
zout naar smaak

1 eetlepelwijnazijn
1 theelepelkaneelpoeder
3 eetlepelskerriepoeder'l grote uitgeperste knoflookteen
1/z theelepel gemberpoeder
1 verkruimeldlaurierblad
2 kardemomzaadjes (te koop in

reformwinkel)
een snuf cayennepeper

2 eetlepels geklaarde boter (ghee).
2 gesnipperde uien
1 fijngehakt vers groen pepertje
2t/z dl kokosmelk (santen)
1 eetlepel citroensap
* hoe je boter zelf kunt klaren:
3 eetlepels boter koken met een
bodempje water. Het vet laten stollen,
een gaatje in het gestolde vet maken
en het onderliggende vocht weg laten
lopen. Ook is ghee te koop in lndiase
winkels.

Snijd het vlees in kleine blokjes en doe
het in een kom. MenE er peper, zout,

. azijn, kaneel, kerrie, knoflook, gember-
poeder, lau ríerb lad, kardemomzaadjes
en cayennepeper door en laat het 2
uur staan (koel).

Verhit 2 eetlepels ghee in de koekepan
en fruit hierin de uit glazig en zacht.
Voeg het gehakte groene pepertje toe
en de kardemomzaadjes. Even om-
scheppen en het vlees toevoegen. Af
en toe roeren tot het vlees verkleurd is
en het vocht verdampt (ongeveer 30
minuten op niet te hoog vuur). Kokos-
melk en citroensap toevoegen en Zt/z
uur zachtjes laten stoven met de
deksel op de pan.

Dit gerecht is lekker met rijst, doperwt-
jes en sla. Vooraf is lekker salade van
sinaasappel, appel en bleekselderij
met citroenvinaigrette en na, koffie met
appeltaart. Eet smakelijk.

De pollepel v,ril ik Coorgeven aan
Mancy Teunissen.

Joke van Kemenade

Werkwijze:

Wat is d¡t?
Wat stelt deze kleurplaat voor? De
origineelste inzending wordt met een

prijsje beloond. lnzendingen voor 1

januari bij de redaktie.

Edjoe Osinski

ZwarL (grijsi - l¡it (roze) - Rood

Rood - Blauw - I{it - Rood - Blaur+ - Wit - Rood - Blauw - t{it - 

--
Rood - Blauw - liit - Wit - f{it - ffit - Groen (åx) - Rooa --¡Blau¡v-
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W¡dogram
De oproep van de vorige keer heeft
succes gehad. Er waren meer inzen-
dingen en er was zeffs een enthousi-
aste puzzelaar die wil helpen de
puzzle te maken. Deze keer daarom
een widogram van John Jansen en
Lex Bosselaar. Onder de goede inzen-
dingen wordt een prijs verloot. lnzen-
dingen voor 1 januari bij Lex Bosse-
laar, St. Odulphusstraat .l9.

Horizontaal

3 Spoel in de war (6)
6 Verkouden dreumes (7)
I Dit trajek heeft geen gewicht (1S)
I Dorpsraad? (Z)
10 Hier drinkt Sartre zijn koffiq (6)
1 1 Bodemgesteldheict (14)
13 Doorzichtige draádisotatie (9)

Verticaal

1 9 maakt ons vroom (9)
2 Zo te horen een foefje van van

Doorne (8)
3 Vormgeving van ons dorp (8)
4 Rokend einde van de nulbeurt (11)
5 Deze gewoonte past bij Bietveld,

Oud en cs. (10)
7 Deze behandeling is rond (8)
12 Damp van een baby (a)

Uitslag vorige keer.

Horizontaal:
5 madelief
I uniform
9 siamees
10 iedereen
13 bakstenen
14 koper
16 bloempot

Verticaal:
1 chinezen
2 marsman
3 gewassen
4 blind
6 fusie
7 koor
11 enkel
12 europa
15 pier

De fles wijn is gewonnen door mevr
Dun van Veen, Burghstraat 25.



Witte Dorp

R.l.P. Populus nigra'ltalica' Ve gheidsraad
Redelijke. respons op enquête

Bijde bezichtiging van de woning aan
de St Odulphusstraat 5 wisten we het
vrijwel direct: dit zou onze nieuwe
woonstek worden. Alleen stond er een
wel erg hoge boom in de achtertuin,
die uiteraard bijde koop was inbegre-
pen. De berging was reeds'vele jaren
niet toegankelijk, de deur kon slechts
30 cm. open. Ook was duidelijk te
zien dat het gehele schuurtje omhoog
werd getild door de stevige wortels
die her en der in de tuin als dikke
kabels tevoorschijn kwamen. Je
waande je in een tropisch regenwoud
als je over de wortels klauterend in de
totaal overwoekerde achtertuin be-
landde. Het zag er schitterend uit,
maar vroeg of laat zou de boom het
toch begeven. En dan niet te vergeten
de mogelijke wortelschade; onze
berging zagen we in gedachte al
loskomen van de fundering.
Voor ons stond toen vast dat de bcom
eruit moest, alleen hoe gaat zoieis?
Op diverse plaatsen hebben vJe
offertes opgevraagd. De aan biedinge n
varieerden van alpinisten, die met
halsbrekende toeren tak voor tak
zouden verwijderen tot bomenrooiers
die met behulp van een hoogwerker
de boom in enkele stukken uit de tuin
zouden hijsen. Een ding was zeker,
een duur grapje zou het in ieder geval
worden, maar dat was het ons wel
waard. Een berging waar je niet in
kunt en schrik bij elke februari-storm
leek ons niet zo'n prettig vooruitzicht.
De keuze viel uiteindelijk op de hoog-
werker, dan zou de populier in één
dag kunnen worden gerooid.
Op woensdag 1O juni, 's morgens om
I uur stonden ze op de stoep, een
man of vijf sterk. Bomenrooibedrijf
Weytmans uit Udenhout zou de klus
klaren, met inschakeling van een
hoogwerker uit Eindhoven. De enorme
hoogwerker werd in een zodanige
positie gewurmd dat bij een uitge-
schoven giek nog voldoende last kon
worden gehesen; 't kon maar nèt. ln

was er iemand op het
dak gekropen om de kraanmachinist
aanwijzingen te kunnen geven en
waren er twee rooiers aan de weer
met kettingzaEen in de top van de
populier, zodat al gauw de eerste
"hijs" kon worden genomen. Een stuk
populier ter grootte van een volwas-
sen boom werd over de daken gehe-
sen en voorzichtig in de St Odulp-
husstraat neergevlijd, alwaar ze in
handzamere stukken werd gezaagd.
Het was nauwelijks zichtbaar dat er
een toch aanzienlijk stuk uit de top
was verwijderd, maar na drie maal
dezelfde procedure was de boom tot
twee-derde van de originele hoogte
gekrompen. Op straat werd het
ondertussen steeds drukker met
kijkers, er was zelfs iemand druk in de
weer met een videocamera.

Naargelang de klus vorderde, werden
de stukken ciie gehesen konden
worden korter. De giek van de hoog-
werker boog bij al dat gewicht soms
angstwekkend d<¡or, we hielden ons
hart vast als er weer een tonnenzware
boomstam over het huis werd gehe-
sen. Tot aan de schaft verliep alles in
een sneltempo, er stond om één uur
nog een boomstam van ca. vier meter
fier overeind. De giek van de hoog-
werker kon en ¡'noest enkele meters
worden ingekort, het laatste stuk zou
immers het zwaarste 'Vrachtje" worden
van de dag. Eerst werd bepaald waar
de stam zou komen te liggen. Het was
te link om de stam rechtstandig te
heffen, het "stammetje" zou bij een
foute manoeuvre van de hoogwerker
de berging behoorlijk kunnen raken.
Er werden eerst enkele touwen om de
stam heengeslagen, zodat de valrich-
ting enigszins kon worden bijgestuurd.
Na enkele diepe sneden op uitgekien-
de plaatsen aan de voet van de boom
te hebben gemaakt viel de laatste
stam met een doffe dreun horizontaal:
de ieus was geveld.

Er zijn zo'n 70 enquêteformulieren
ingeleverd blJ de leden von de
veiligheldsrood, een redellJke
respons. Er ls gebleken dot er
behoefte ls oon gezomenliJke octie
om wonlngen beter tegen lnbrook te
beveiligen en dewijk een biJ inbrekers
onoontrekkelijker lmogo te geVen, ''

ledereen dle een formulier - heeft
ingeleverd heeft hlerop reeds
persoonlijt( ontwoord gehod, Mensen
die olsnog met de octie willen mee
doen kunnen zich nog iot een von de
leden von de veiligheidsrood
wenden.

Voorlichtings ovond
Op ìó november zol er door de politie
ln het polltlebureou oon de
Aolsterweg om 20.00 uur een
voorllchtlngsovond gehouden
worden hoe inbroken zo veel mogelijk
voorkomen kunnen worden, u bent
hler ollen von l-rorte welkom.
l.v.m, kotfie en plootveserverlng tiJdlg
opgeven biJ Fons de Breet tel.
1 I 3933

Bordjes verboden toegong
Omdot er slechls twee mensen woren
die kenboor mookten tegen het
plootsen von bordJes 'verboden
toegong' te zijn. zullen deze bordjes

Er ziJn de lootste tljd een hoop nleuwe
bewoners ln de wijk komen wonen.
Het ls een ti.ldje de goede gewoonle
geweest om de nleuwe bewoners
welkom te helen, en hun informotie te
verstrekken over de wUk. Een
probleem dot zlch hlerbfl voordoet ls

het feit dot nieuwe elgenoor-
bewoners vlo het onderhoudsfonds
redellJk gemokkelflk te ochterholen
zijn, moor het nlet mogellk ls om o//e
nieuwe elgenoor-bewoners en voorol
ook huurders te ontdekken, omdot
met nome de verhuurders hler geen
lnformotie over verstrekken.
Om deze ongeliJkheld recht te trekken
en levens de lnformotie beter oon de
persoonlijke behoefte von de nieuwe
bewoners oon te possen hebben wij 2
soorten lnformotie pokketten

Pagina 3

oon olle lngonþen von gongetJes
geplootsl goon worden. notuurlijk met
toestemmlng von de bewoner von het
betreffende pond woortegen de
bordJes gemonteerd worden die
hierover nog benoderd zullen worden.
De stlchting Het Witte Dorp heeft
oongeboden de kosten von de
bordJes op zlch nemen.

Afsluiten gongefies
Over het ofslulten von de
brondgongen woren de menlngen
verdeeld, ló tegen 43voor. Gezien de
uitslog, kosten en complexitelt biJ het
uitvoeren hlervon, wordt von verdere
octie hieromtrent ofgezien.

Slotenmoker, vef lchting, olorm
Er ls met een slotenmoker c.q.
bevelliglngs bedruf gekeken noor de
'a¡¡okke'plekken ln de wonlngen von
het witte dorp, BlJ ledereen dle zich
hlervoor oongemeld heeft, zol op
korte termfln een vrfbllJvend odvles
worden ultgebrocht, hoe de lnbrook
preventle te verhogen,

Door de gezomenlljke oonpok konden
de goede oplosslngen tegen
gunstlge prlzen verkregen worden,

Nomens de velligheldsrood
Ton von der Pluijm

somengesteld, welke u door het
invullen von onderstoonde bon kuni
oonvrogen, (desgewenst met een
persoonlljke toellchting erbU).
Doornoost wordt ln december een
lnformotleovond georgonlseerd
speclool voor nieuwe- en ospiront
leden von de Verenlging
Onderhoudsfonds.
Het grote voordeel von deze opzet ls

dot ledereen nu lnformotie op moot
krijgt,
ln principe hebben bewoners die
longer don I Joor ln het Witte Dorp
wonen de meeste lnformotie ln huis,
moor indien u toch nog behoefte
heeft oon meer lnformotie is dit zonder
meer mogellJk.door het lnvullen von
onderstoonde bon

Ad Vermeulen & Morcel Teheux

it¡

lnformotie over het Wilte Dorp

Cartçþlils en PJef,Zuidhof
bewonerSt odulphuêstraat 5
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Aanvraag informatiepakket "Witte Dorp" / inschriiving
informatie avond Vereniging Onderhoudsfonds.

Naam:.....

Woont sinds...................in het Witte Dorp

wil: O globale informatie
wil: O uitgebreide informatie
wil: O uitgebreide informatie + persoonlijke toelichting.
O heeft belangstelling voor een informatieavond vooi nieuwe-
e$gðþi* den van de Vereniging Onderhoudsfonds.

Inleveren: St. Adrianusstraat 1 of St. Odulphusstraat 3

Telefoon:..

Adres:..
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Pagina 4 Omgeving

Hutze "De Burgh
sfaaf u ook voor mad:9q¡¡¡ het pnchtige, haast sprookjesachtige pand getegen aan
de Geldropseweg 170? Een t<asteet dat zo dicht bíj het Witte Dãrp staat, waar je vele
malen per week langs.komt en waaruan ie niet weet wat zich híer heeft afgespeetd en
wat er momenteel gebeurt. EIs, Sylvia en Ruth doen verslag.

het geheim ontrafeld...II
,

Eerste stenen huis daadwerkelijk gaan wonen. Het terrein
rond "De Burgh" besloeg toen zo,n 130
ha. Begin jaren dertig kwam het
kasteel leeg te staan.

De zuslers van Barmhariigheid

ln 1936 werd "De Burgh" met 11 ha
grond gekocht door de congregatie

.van de Zusters van Barmhartígheid van
Ronse (B), met als bestemming een
nazorginrichting voor geestelijk ge-
stoorde vrouwen. Huis, park en de
tuinen werden opgeknapt en op 15 juli
1936 kwamen de eerste zusters naar
"De Burgh". De naam was intussen
veranderd in "St. Jozefburgh". ln het
kasteel zelf woonden de zusters en de
vrouwelijke patiënten, terwijl de manne-
lijke patiënten en hun verplegers
werden ondergebracht in de portiers-
woning. Deze woning ligt rechts van de
oprijlaan vooraan de Geldropseweg. ln
1936 werd er gestart rnet 7 vrouwelijke
patiënten. ln 1960 waren dit er 122.
Het aantal mannelijke patiënten
groeide ook, maar was van veel
kleinere omvang. Begrijpelijk dat er
ook steeds meer zusters naar huize
"De Burgh" kwamen om alle patiënten
zo goed mogelijk te kunnen verplegen.

Huize: "De Burgh"

bakkerij ondergebracht en boven
waren slaapkamers voor vrouwelijke
patíênten. Al vele jaren voor 1960 had
het bestuur van de congregatie het
inzicht dat het noodzakelijk was dat
"De Burgh" vrijkwam voor de huisves-
ting van de zusters die zo langzamer-
hand ook een hogere leeftijd begon-
nen te krijgen en steeds minder in
dienstuerband werkten. Vanaf 1962 is
men dan ook langzaam het aantal
patiënten gaan afbouwen. Er kwam
steeds meer plaats voor de zusters
zelf. ln 1985 kwam het vertrek van de
laatste patiënten op gang. Aangezien
het aantal zusters op "De Burgh',
steeds groter werd, heeft het bestuur
besloten om in 1081 een klooster-
bejaardenoord te bouwen op het
terrein onder de naam Glorieux. De
moestuin, gelegen rechts van de laan,
moest wijken voor het bouwterrein.
Een verzorgíngstehuis met een prachti-
ge kapel was het resultaat.

lnterieur

Op "De Burgh" zelf wonen momenteel
de]ongere klooster-bejaarde zusters..
Het inmiddels monumentale kasteel is
aan de buitenkant nog in originele
staat en zeer goed onderhouden,
evenals de vijver en het omliggende
terrein. Wanneer je door de grote
bruine houten deur naar binnen gaat,
proef je een heerlijk sfeertje: een
marmeren gangvloer, grote vertrekken,
lambrizeringen, ornamenten, parket-
vloeren en vooral niet te vergeten de
schouwen, die in e-lk vertrek hun eigen
kleur hebben. Op de l" ende 2d"
verdieping is (helaas) veel vertimmerd.
Dit geldt ook voor het souterrain, maar
de originele ouderw,etse wandbetege-
ling maakt weer veel goed. De zusters
die hier wonen hebben naast de
gemeenschappelijke ruimtes, ieder hun
eigen vertrek. Vandaar dat de grote
kamers gesplitst zijn. Enkele zusters
wonen in een torenkamertje. Je kunt je
voorstellen dat deze kamers met hun
erkertjes iets extra Sfeervols hebben.

Portierswoning -t-1 g3Z

Schaatsen

De zusters die momenteel op huize
"De Burgh" of "Glorieux" verblijven
genieten na een lange en intensieve
diensttijd naar ons idee volop van een
welverdiende rust in een prachtige
behuizing en omgeving, op een
prachtig terreín. Zij beschouwen hun
grond als eigen terrein en geven geen
toegang aan onbevoegden. Op de
vraag of er bij vorst geschaatst mag
worden op de vijver achter huize "De
Burgh", reageren de zusters positief.
Dus nu maar weer hopen op een
strenge winter?!

Wil danken de zusters die ons toe-
stemming gegeven hebben om een
kijkje achter de schermen te nemen.
Met name zuster Adelberta, die ons
niet alleen heeft rondgeleid, maar ook
met heel veel enthousiasme de nodige
informatie heeft verschaft over huize
"De Burgh". Een monument waar wij
als witte-dorp-bewoners best ook wel
een beetje trots op mogen zijn.

Ruth Hameleers

Helaas is er over de geschiedenis van
"De Burgh" niet zo heel veel bekend.
Er blijkt nauwelijks iets op schrift te
staan over het verleden. Waarschijnlijk
is het huis "De Burgh" het eerste
stenen huis van Stratum, gebouwd op
historische grond omstreeks 1S25. ln
de 17d' eeuw was het kasteel eigen-
dom van de familie Tatenbeek, verwant
aan voorname Eindhovense families.
Ook stond er toen op het terrein een
klooster van de Dominicanen. ln 1792
werd "het oude herenhuis met de vier
schoorstenen De Burgh" bewoond
door mr Willem Lelyveld van Cingels-
houck, 's-lands ontvanger der verpan-
dingen en vermogensbelastingen in
het kwartier Kempenland. Laterwas hij,
onder Willem l, rijksontvanger der
directe belastingen te Eindhoven en
omstreken. De landeríjen die toen bij
"De Burgh" hoorden, besloegen 'Wel
12O percelen gronds in de Wilakkers."
ln 1839 vertrok de familie Lelyveld van
Cingelshouck en werd het herenhuis
met alzijn gebouwen, tuinen, boerde-
rijen, landerijen en heidegronden
verkocht aan de familie van Rekum, die
er tot aan het begin van deze eeuw
gewoond heeft.

Volledige herbouw

Daarna werd mr Norbertus Smits van
Oyen, advocaat te Eindhoven, eige_
naar. ln zijn opdracht werd het oude
huís afgebroken en op dezetfde plaats
kw.am heJ tegenwoordige "De Burgh",
gebouwd door dr Jos Cuypers (zõon
van dr P.J.H. Cuypers die in 1859_1867
de St. Catharinekerk bouwde). Vanaf
1912 ís de familie Smits van Oyen er

Adverlenties
Te koop gervroogd:
- Vestlbule deur, (t0 ruitjes)
- Orlglnele deurbel
- Orlglnele deurklinken (voor binnen).
Mortien Oerlemons, tel ì28945

Uitbreidingen

Ngast de portierswoníng stond er op
het einde van de laan het koetshuii.
DÍt huis werd omgebouwd tot boerde_
rij. Ook bevond erzich een tuinhuis dat
geheelwas omgeven <Joor een moes_
tuin. Door het zèer snel stijgen van het
aantal patiêriten ontstond ã een groot
plaatsgebrek. Daarom werd er in ìggs
aan de oprijlaan een nieuw gebouw
gezet. Hierin werden de wasserij en de
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Ansichtkaarten Kunst¡nstelling de pont
Haftelijk dank voor de brieven. Ik maak
het goed en mag waarschijnlijk a.s.
Zaterdag naar huis. Hoe gaat het met
je Vader en al de anderen? Het is hier
erg prettig in 't Ziekenhuis en ik
verueel me geen zier. Laat nog eens
wat horen? Groeten voor allen. Beiden
een stevige poot van Jantien.

Deze tekst, geschreven op de achter-
kant van een ansichtkaart, werd in
1939 geschreven in een bed van een
Eindhovens ziekenhuis. De kaart,

waarop Jantien een postzegel van 4
cent had geplakt, werd keurig be-
zorgd bij de dames R. en N. Don in
de Gasstraat 24 te Oosterhout. Of de
dames nog iets aan de herstellende
Jantien hebben laten horerr is onbe-
kend. Ongetwijfeld heeft de kaart van
Jantien een tijdje op het dressoir
gestaan om vervolgens te worden
opgeborgen. lk ontdekte de kaart op
een ruilbeurs voor prentbriefkaarten in
Tiel, waar ik hem kocht. Niet omdat
het wel en wee van Jantien me zo

interesseerde, maar omdat Jantien
meer dan vijftig jaar geleden een kaart
van ons Tuindorp uitkoos om aan de
dames Don te versturen. De hierbij
afgebeelde ansichtkaart biedt een
kijkje op de Petrus Dondersstraat,
gezien vanaf de Geldropscheweg, op
de kaart abusievelijk gespeld als
Gelderopscheweg. De wijk was in het
jaar dat Jantien haar kaart verstuurde
zojuist gereed gekomen en blijkbaar
zag een prentbriefkaartenuitgeverij wel
mogelijkheden om kaarten van deze
opvallende, moderne wijk te verkopen.
Op de kaarlFnbeurs in Tielvond ik na

venkaarten ook een kaart waarop de
St. Odastraat is afgebeeld. De achter-
kant van deze kaart is niet beschreven
zodat het moeilijk is om hem precies
te dateren, maar vermoedelijk is ook
deze kaart eind jaren dertig, of begin-
jaren veertig uitgegeven. Hoeveel
kaarten er van het Witte Dorp bestaan
is mi.i niet bekend. De uitgever van de
kaart:met de St. Odastraat, Uitgevers-
maatschappij Rernbrandt ¡n Utrecnt,
bestaat niet meer. Wie de kaart met
de Petrus Dondersstraat uitgaf, valt uit

monogram op deze kaart niet
te maken. Er bestaat in ieder geval
nog een kaart waarop het Burqhplein
is te zien. Deze kaart is afgebeeld op
pagina 80 van het boek over het Witte
Dorp. Het betrefr hier een ingekleurde
kaart die in de jaren vijftig werd
uitgegeven. ln die tijd stopte er nog
een bus (l¡jn 4) op het Burghplein. Wel
vond ik nog een kaart waarop de
inmiddels gesloopte Daf-fabriek aan
het Burghplein staat. Wanneer deze
geheel aan automobielfabriek Daf

gewijde kaart werd uitgegeven is
onbekend. Het antwoord op die vraag
vind ik misschien in het Daf-museum
aan de Tongelresestraat dat april
volgend jaar wordt geopend. Wellicht
bestaan er nog meer kaarten waarop
straten in het Witte Dorp staan. Als u

daar meer van weet, zou ik dat graag
horen. U kunt dan kontakt opnemen
met

þians i-ioekstra
Tweede Wilakkerstraat 1 4

tel 121662

Op 12 september werd in Tilburg een
centrum voor hedendaagse kunst
geopend; opgericht door de J.H. de
Pont Stichting. Directeur hiervan is
Hendrik Driessen, woonachtig in het
Witte Dorp. Na 3 jaar van voorberei-
ding werd dit centrum door de com-
missaris van de koningin, de heer
Houben, geopend. Het voormalige
fabriekscomplex - wol/spinnerij - werd
zoveel mogelijk intact gelaten. De
vroegere wolhokken zijn nog duidelijk
herkenbaar en vormen een eigen
expositieruimte als onderdeel van het
grote geheel; de fabriekshal is over

Te koop:
Originele dakpannen:
Dakpan / 1,-
Nok- en randpannen / 5,-
St. Odulphusstraat 41
Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" Í 25,-
Kalender Witte Dorp Í 17,5O
Affiches / 5,-
Mark van Heeswijk, St. Odulphusstraat
3O, tel 1 16197
Te koop:
3 verduisterende rolgordijnen; 'l jaar
oud; kleur gebroken wit licht bescha-
digd. Voor achterslaapkamer, St
Odulphusstraat 3. Dagmaat 73-
731/zcm.
Prijs / 150,- samen.
janny Vermeulen tel. 119990
Te huur gevraagd:
Een garagebox.
fel fi4322
Gevraagd:
Wie kan ons helpen aan een huishou-
delijke hulp voor een halve dag per
twee weken. Naar keuze op woens-
dag, donderdag of vrijdag.
fam. Koch, tel. 120598
St. Odulphusstraat 28

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties of oproepen te plaatsen.
Wij rekenen Í 2,5O als het een ver-
koopadvertentie betreft.
Adve¡tenties of oproepen voor de
volgende Wit op Zwart inleveren biide

weldigend evenals de vaak imposante
kunstwerken. De bedoeling van de'de
Pont Stichting'is om een langlopende
expositie te creëren waarin slechts 3
wisselingen per jaar plaatsvinden in
de vorm van aanvullende presentaties.
Graag wil ik u wijzen op de prachtige
catalogus die voor deze gelegenheid
is uitgegeven, waarin een verhelderen-
de uitleg wordt gegeven over de
moderne kunst; een materie die voor
leken vaak moeilijk te plaatsen is.
Openingstijden: dagelijks van 11.00 -
17.00 uur. 's Maandags gesloten.

Sylvia Hollanders

Vandalen hebben weer toegesla-
gen. Deze keer zijn er auto's met
een spuitbus met verf beklad.
Op het daf-terrein is het populie-
renbos gerooid voor dat milieu-
acivisten actie konden nemen.
Welkom Noortje! (dochter van een
redaktielid.
4' tweeling geboren in het witte
stuk van de Petrus Dondersstraat.
Poging tot inbraak in een auto
voorkomen. De dief is op heter-
daad betrapt. Sluit uw auto altijd
af!, ook als het om enkele minuten
gaat.

Heeft U klein nieuws voor deze ru-
briek, meldt dít dan aan één van de
redaktieleden.

Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 t 12O112

Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 t 126697

Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.2o I 1 1 2688

Marian v.d. Laag, St. Odulphusstr. 41r 1261 10

Els Rooimans, BurghPlein I t 114112

Marcel Teheux, St. Adrianusstr. I î 124322

Overige medewerkers:
Jaco v.d Stelt, Joram Donkers, Hr. Jacobs,
Cees Donkers, Joke v. Kemenade, Jçhn
Jansen, Carla Niis, Piet Zuidhof, Hans Hoekstra,
Edloe Osinski.

Copi¡ voor het volgende nrmm"r'

.:

!

Advertenties Klein nieuws

ßUTol"lOBtH_
TRBRITK EINDHOVÊN

len van els Eindho- redaktie voor 1 uan. voor 1
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Sinds 1940 wonen de heer en mevrouw Jacobs in hun huis aan de St. Odulpr"¡ssfraat
24. 52 iaar dus al, met een kleine onderbreking van I maanden. Aan meneer Jacobs
vmgen we hoe hiiaan dit huis is gekomen en wat er in die I maanden gebeurde. Hq
zit op zijn pnatstoel, sígaar in de hand, een glas wijn binnen handbereik.

Historie

Al 52 ßar in het witte dorp
lk kom van Maastricht vandaan. Als
directeur van het nog op te richten
bijkantoor van de ANWB, tegelijkertijd
directeur VW kwam ik hier werken.
Even voor de oorlog woonde en werkte
ik dus in Eindhoven. ln de oorlog, om
precies te zíjn op 7 oktober 1940,
trouwden mijn vrouw en ik. We wilden
graag een huis en zochten iets, waar-
van we dachten dat het naar onze zin
zou zijn. Je huurde in die tijd, want
kopen daar dacht niemand aan.
Tuindorp de Burgh was hier pas ge-
bouwd door architect Dudokvan Heel,
dat was nogal geavanceerd modern.
Voor de meeste mensen wellicht te
geavanceerd, ik vond dat wel inte-
ressant. Hetstond er pas I of2jaar en
er woonde nog bilna niemand. Dat
kostte toen, dat weet ík nog preeies,
ß7,50 huur per maand. DéÉr gaikwo
nen, dacht ik.

Huis voor het uitzoeken

lk kon uitzoeken. in welke straat ik
wilde wonen bij makelaarskantoor van
der Meeren. lk kon ook nog iets
goedkoper wonen, dat was dan in de
Wilakkerstraat. Die huizen zijn wat
kleiner geloof ik, als ik het wel heb.
Maar ik kon ook duurder wonen, die
kostten t42,5O. Dan kon ik in de petrus
Dondersstraat gehuurd gaan wonen. lk
wou midden in dat dorp wonen. Het
was oorlog en ik wilde even ver van de
ene kant van de straat als de andere
wonen omdat je nooit wist of je nog
moest vluchten. Ook niet op een hoek,
want dat was te koud, dan moest je
teveel stoken. En de zon aan de
achterkant. lk koos dit huis, waar we
nu hier in toeven. Mijn broodheren
zeiden "zou je dat nou wel doen?',,
want dat was relatief in die tijd heel
veel centen. Een vuistregelwas dat je
éénvijfde part van je inkomen aan
verwoning besteedde. En ik verdiende
toen nog geen f150,- in de maand. lk
doe het toch, heb ik toen gezegd en ik
heb daar nooit geen spijt van gehad.

We praten nu over een tientje alsof het
niets is, maar dat was in díe tijd wel
veel geld. Van de verhuurder kreeg ik
een metershoge stapelvan die albums
van Raath en Dodehefer, de behang-
selfirma. lk kon ook nog uitzoeken
welke behangsoort ik wilde hebben,
dat werd allemaal door de makelaar
geregeld.

Eén van de eersle bewoners

Eén van de eerste bewoners ben ik
toen geworden hier, want er woonde
bijna niemand. Maar dat duurAe niet
lang, want het was oorlog 

"n ", 
*"rd

niet meer bijgebouwd en toch was er
behoefte aan huizen. Na een half jaar
woonden overal mensen in het witte
dorp. Meneer van Tuijlwoonde hier al
op de hoek van de St. Odulphusstraat
en de St. Odastraat. lk geloof dat hij
de eerste bewoner is van het hele witte
dorp. Tegenover meneer van Tuijl, op

de andere hoek, woonde dr. Visser, de
eerste directeur van het van Abbe
museum in die jaren" Verder woonde
hier vlak naast ons een leraar van de
ambachtsschool, zoals dat toen nog
heette, de heer en mevrouw pinster,
schatten van mensen. En verder kan ik
me niet herinneren dat er iemand
woonde. Maar dat was heel snel
anders.

tù^¿lralrt. St. ûdø¿þaaf øal+ De BuæAr

heeft gezegd dat hij hier ziln kantoor
had en dat hij niet meer naar Eindho-
ven zou komen als wij- en hijdus ook
- eruit moesten. Hij had hier helemaal
geen kantoor, hij had een kantoor in
de stad, maar hijhad er niet bijgezegd
dat hij een zwager van mij was. Dat
heeft er toe bijgedragen dat ze er een
streep door haalden. Zo ziin we hier
kunnen blijven zitten,

I maanden in een ander huis

We zijn er toch wel I maanden uit
geweest, ik geloof in SB. Toen woon-

niet procederen, dat zijn toch vriendelij-
ke mensen die het eerlijk bedoelen. lk
spreek met die familie af een datum
van oververhuizing". Dat heb ik ook
gedaan. En wij zijn daar gaan wonen
en zij zijn hier komen wonen. Toen
hebben ze hier een parketvloer inge-
legd, alles keurig in de verf gedaan, er
verbeteringen in aangebracht.

Weer terug

Maar naverloopvan een maand of wat
zeidie man tegen mij "kom eens kijken
hoe mooi het huis geworden is, want
ge moet er terug in komen wonen, u
moet het kopen". En ik vroeg '\uat
zullen we nou belevenn."Jâ", zegt hil,
nen wat ik ervoor betaald heb en wat ik
eraan besteed heb om dit huis perfect
in orde te maken dat zijn onze zorgen.
U kunt het kopen voor de prijs die ik er
bij de notaris voor heb betaald. Wij
kunnen zo niet leven want er is geble-
ken dat ik voorgejokt ben, dat er niet
eerlijk gesproken is. Dat ze u inder-
daad dat huis nooit hebben aange-
boden. Zo kunnen wijniet langer door
het leven gaan, met deze gedachte.',
En hij bood me dat aan voor een
abnormaal tarief. lk zei "u kunt zo het
veelvoud van dat bedrag daarvoor
krijgen'. "Ja, dat weet ik ook wel, maar
zoz$n wijniet". !k hoordat nog in mijn
oor klinken, zo ziin wij niet. Enfin, hij
bleef aandringen.

lneens eigenaar van een huis

Op een moment was er een vrind van
mij, makelaar Jan Nienhuis, bestuurslid
van de \AÂ/, en die zei "kom we gaan
naar de notaris Louwers toe voor de
VW want we moeten een gesprek
hebben". lk heel naîef naar die notaris
toe, die ook bestuurslid van de \AA/
was. Vijf minuten daarna kwam de
huiseigenaar. De notaris zei "hier heeft
meneer Jacobs", dat was ik dus,
'2oveelgeld neergelegd". lk had geen
stuiver neergelegd, maar ze hadden
een hypotheek voor me geregeld. lk
moest een handtekening zetten,
sputterde wat tegen. Kortom, het huis
was ineens van mij. Privé heb ik toen
nog wel de notariskosten betaald,
maar ik was ineens eigenaar van het
huis geworden. lk heb snel een af-
spraak met die meneer gemaakt, en
die was blijdat ik het gedaan had. En
hij ging weer terug wonen in zijn oude
huis. We ziin er altijd zeer bevriend
mee gebleven, met die mensen. En het
waren fijne mensen. We zijn hier
blijven wonen en we wonen nu nog
hier, al 52 jaar.

Als we weggaan is de fles wijn half
leeg. Tijd om de sigaar aan te steken
heeft hij niet gehad.

Sylvia Hollanders
Jaco van der Stelt

r::l! t:
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Huur: ftl7,So per maand

Toen hebben we in 10 jaar nooit meer
huurcenten betaald dan dat geld dat ik
u net noem. Het is ooit opgelopen van
f40,- tot even over de fgO¡. Nu is dat
belachelijk, maar dat was toen nog
heeliets. We hadden een dienstmeisjã
voor dag en nacht in huis. ,t ls niet ie
geloven wat er allemaal kon van die
centen, er kon veel van.

cten we hier al 18 jaar. Er kwam een
rneneer wiens naam ik niet wil noemen
aan de deur. Hij was uit Ankara
teruggekomen voor philips en werd
hier aangesteld als hoofd van het
bouwbureau van philips. Hijwoonde in
de St. Adelbertuslaan, nummer 18. Hij
had dit huis gekocht en zei: ,'ik kom
me even voorstellen aan u, want ik ben
de nieuwe huiseigenaar,'. lk zei ,'dat
schikt mij welvanavond, dan drinken
we een borreltje',. lk zeg ',meneer, laten
we daar maar kort over zijn, als u wilt
ry"1"¡ wie mijn huiseigenaresse is,
alstublieft hier is het huurcontract, dat
is mevrouw Kuppen uít Beneden Leeu_
wen". "Maar Jacobs", zei hii,'Ueet je
dan niet dat dat mens aljaren geleden
dood en begraver. is?,,

Huizenruil

"lk heb met de makelaar afgesproken
dat ik het huis zou kopen. lk heb dat
huis waar u thans in woonlgekocht,
niet uit handelsoogmerk, maar gewoon
om erin te komen;wonen. Het huis dat
ik van de gemeenie gehuurd heb bied
ik u aan als woningruil. We hebben de
makelaar gevraagd: moet die familie
Jacobs dat dan niet kopen, die al
zoveel jaren daar woont? En die zei
dat heb ik hen al drie keer aangebo-
den en die hebben dat steeds gewei-
gerd om te kopen." Maar dat was nooit
gebeurd. Potverdosie. Een advocaat,
een goede vriend van mij, die zei dat
ik daar niet weg,. hoefde te gaan.
Naderhand heb ik liezegd',laten we er
over ophouden, ik ga met die mensen

Oorlogsjaren

ln de oorlogsjaren, naarmate de
oorlogstoestand toenam in heftigheid,
werden Duitse families weggebombar-
deerd in het Duitse Rijnland, Aken en
Keulen. Die werden hier in Nederland
ondergebracht. Je kreeg een bood-
schap en dan kreeg je hooguit een
etmaal de tijd om te maken dat je
wegkwám. Je moest alles laten staan,
ja, je kon je koffertje met het hoognodi-
ge mednemen. Waarnaartoe, daar trok
men zich niets van aan, je moest eruit.
Qíe boodschap kreeg ik ook, maar ik
was niet thuis toen die boodschap
kwam. Nu had ik een zwager, die was
in die jaren hoofd van de bedrijfsuitrus-
tingsschade, zo heette dat, die had
zich verdiengtelijk gemaakt na het
bombardbrhent in Flotterdam, met
schaderegelingen. Eindhoven was ook
gebombardeerd in de oorlogsjaren en
hij had een filiaal in Eindhoven en
kwam eens in deweek naar Eindhoven
om de bedrijfsuitrustingsschade te
regelen. Hij logeerde bij mij en hil is
toen naar het stadhuis gestapt. Hij
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periode een eerste schetsontwerp
gemaakt voor de wijk..ln een eerste
beoordeling door de wijkvertegen-
woordigers en enkele adviseurs van
het bestuur van de Stichting is dit
ontwerp positief beoordeeld, zij het
dat nog een aantal opmerkingen is
gemaakt. Momenteel worden deze
opmerkingen verwerkt door de archi-
tect en zal binnenkort een definitief
ontwerp bekend ziin. Dan is het
wellicht ook tijd om U eens uitgebrei-
der te informeren over deze plannen.

Voorlopig hebben wij voor u het
ontwerp voor de "basis-woningn in

tekening gepresenteerd. Het betreft
een woning zoals de tussenwoning in

onze wiik: 6 meter breed verkaveld en
in de (voormalige) premie C- categorie
(eenmalige bijdrage van 5.000,-):
INBO is er van uitgegaan dat de
nieuwe wijk met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid moet worden ontwor-

Wanneer komen er nieuwe huizen op het DAF-I tenein? Menigeen heeft zich dat de
afgelopen tijd vast meer dan eens afgevmagd. wel, de stichting witte Dorp de Burgh,
andere vertegenwoordigeæ, gemeente en niet te vergeten architekten hebben niet
stilgezeten. Nu ligl er dan een plan. Een ontwerp voor huizen die pnchtig passen bij
de huizen in het Witte Dorp, maar toch net even anders zíjn.

Geschiedenis
De planontwikkeling van het voormali-
ge DAF-I terrein verloopt bijzonder
traag, dat heeft u wel gemerkt. Al in
1986 heeft de gemeente het êerste
initiatief genomen met het maken van
een concept-bestemmingsplan. De
Stichting Witte Dorp de Burgh mocht
een eigen visie geven op het geheel.
Daarvoor was aan architekt Martien
Jansen van Buro OD 205 gevraagd
een plan te maken dat meer afge-
stemd was op de karakteristiek van de

varianten gepresenteerd) was duidelijk
dat èr nog discussie werd gevoerd
over de architectonische uitwerking
van het stedebouwkundig plan. Vanaf
dat moment heeft er nog slechts
sumiere berichtgeving plaatsgevon-
den. Wat is er sindsdien gebeurd.
Einde aan samenwerking
Door architect Martien Jansen zijn
verschillende ontwerpen gemaakt voor
de woningen van het DAF-I terrein. Al
deze ontwerpen hebben in het overleg
met gemeente en Bouwfonds niet tot

schriftelijke reactie van de gemeente.

Voor de vertegenwoordigers van de
Stichting was dit een bijzonder verye-
lende sitautie. De Stichting had des-
tijds de architect þereid gevonden om
de eerste plannen te ontwikkelen. Ook
werd de architect als meer dan capa-
bel geacht om deze opdracht tot een
goed einde te brengen. Na rijp beraad
is besloten om alsnog een construc-
tieve opstelling te verkiezen en een
positieve bijdrage te leveren aan de
verdere planontwikkeling. Er is, gelet
op alle verrichte en slechts ten dele
gehonoreerde werkzaamheden van de
architect, een pleidooi gehouden voor
compenserende opdrachten elders in
Eindhoven. Met name Blixembosch is
een wijk waar het ontwerp van de
architect prima kan worden ingepast.
Tot op heden is daarover echter nog
geen positief bericht ontvangen van
de gemeente.
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begone grond

wijk. Na uitvoerige discussie met een
vertegenwoordiging uit de wijk en een
presentatie in de DAF-kantine is dit
bestemmingsplan bijgesteld. B&Vt,

besloot Martien Jansen aan te stellen
als architect en het Bouwfonds Neder-
landse Gemeenten aan te wijzen als
opdrachtgever. ln 1989 is de bouw-
planontwikkeling in deze vorm gestart.
De wijk is in het overleg vertegen-
woordigd met bewoners uit de ver-
schillende straten en twee namens de
Stichting Witte Dorp de Burgh.

Tijdens de dag van de architectuur op
1 juli 199o heeft de Stichting de
plannen díe er toen lagen, gepresen-
teerd in een tent op het Burghplein.
Onze wijk was die dag stopplaats van
een gratis busroute langs een aantal
architectonische bezienswaardigheden
in de stad. ln deze plannen (als 4

eerste.zer,liepinq

overeenstemming geleid.
Vooral aan de aantrekkelijkheid voor
de gemiddelde kopersmarkt werd
door de opdrachtgever sterk getwr¡-
feld. Deze situatie heeft uiteindelijk
geleid tot een B&W-besluit op 24 april
1992, waarin het College constateert
dat het Bouwfonds in overleg met
betrokken partijen moet zoeken naar
een andere architect. "Het belang-
rijkste motief om te concluderen dat
veìrdere samenwerking tussen OD 205
en Jan Luiten als medewerkend
architect enerzijds en het Bouwfonds
anderzijds vruchteloos zou zijn was de
weigering van de architecten om
binnen het bestemmingsplan tot een
plan te kómen, ook als het budgettaire
kader verruimd zou worden" (de
woningèn duurder mochten worden
om een architectonisch verantwoord
o¡twerp te maken: cd), aldus de

lweede verdieping

Verse start

Na deze moeilijke en kritieke fase in
de planontwikkeling heeft Bouwfonds
in overleg met gemeente en vertegen-
woordigers uit de wijk een drietal
architectenbureaus geselecteerd.
Deze bureau's zouden naar de me-
ning van de opdrachtgever in staat
zijn om een goed bouwkundig ont-
werp te maken. Op 15 juni 1992 heeft
een eerste bureaiJpresentatie plaats-
gevonden van deze drie architecten-
bureaus. Daarbij waren aanwezig
wethouder Van der Spek, gastheer
Bouwfonds, enkele ambtenaren en de
vertegenwoordigers uit de wijk. Na
een selectieprocedure is uiteindelijk in
goed overleg tussen alle betrokken
partijen gekozen voor BureauJNBO uit
Woudenberg. lnmiddels heeft dit
bureau in de afgelopen vakantie-

pen en opgebouwd. Het bureau gaat
er van uit dat alleen met respect voor
het bestaande een goed nieuw ont-
werp mogelijk is dat harmonieus
aansluit op het huidige Witte Dorp.
Vanuit deze (conformerende) visie is
het bureau gekomen tot een ontwerp
dat in eerste instantie veel lijkt op de
huidige woningen. Echter in de detail-
lering zitten belangrijke verschillen. Zo
is de erker in een driehoekige vorm
bepaald. De begane grond is totaal
anders van opzet dan in de huidige
woningen. Het voert nu te ver om al
deze verschillen toe te lichten. Bekijkt
u ze zelt maar eens.

Cees Donkers
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Pagina I
De Wit-Kids

Sint weer naar
Witte Dorp
6 December is Sint Nicolaas
jarig. Oh wat een feest. Dit lijkt
nog wel een heleboel nachtjes
slapen voor ons. Desondanks
heeft hij ons toch al laten weten
dat hij zaterdag 28 november
om 16.00 uur wil komen. Om
dan met z'n allen, kinderen en
ouders naar de Plaza Futura te
gaan.

Hij vond de kleurplaten zeker
erg mooi!!??! Nou Wit-kids,
zullen we er dan maar weer

; tegen aan gaan en proberen
om in de prijzen te vallen? Doe
je best en kleur deze plaat met
pret.

Als je hem maar wel inlevert
uiterlijk 22 november a.s. bij
Marian op nr. 41 of Ruth op nr.
1, beiden in de St. Odulphus-
straat.

Hier volgt deel 3 van het jeugd-
feuilleton. ln' deel 2 vertelde
Lieke dat Uk door 'de man van
de bijzondere auto'werd opge-
sloten in een klein kamertje met
tralies. Zíttende op zijn bed
keek Uk t.v. tot er op de deur
werd geklopt en Joram
Donkers vertelt deze keer hoe
het verder gaat.

....en daarna hoorde hij een
dreun en de deur vloog open.
Uk zag twee buitenlandse man-
nen die de deur geforceerd
hadden. Een man met zwart
haar en een Qrote zwarle snor;
een Griek en de ander met een
zwarte bolho'ed en een zwarte
paraplu; een Engelsman. 'How
ddododdoo you ddo?', zei de
Engelsman en 'Ç)a¡r (ôt', zei de
Griek. 'Prima', zei Uk, 'maar wie
bent U?'. 'Eeexcccuse mmme?
Oh, eh, I'm fine, but who are
you?', zei Uk. 'l'm Mr. Bean and

this is my partner and friend:
Mr. Zorba. Are you Uk?, 'Ja dat
b..eh Yes I am', zei Uk. 'Come
with us, you're free!' 'Joepieee
!!!', gilde Uk en ging met de
mannen mee naar het politiebu_
reau. Daar kreeg hijde commis-
saris te spreken. 'Ga maar
zitten Uk', zei de commissaris.
'Sit down', Mr Bean. 'la Ç,rcrr¡u
Zorba'. 'Zo L)k, dit zijn twee ge-
heim agenten; Zorba en lf¡r.
Bean. Ze zijn hier om de twee
criminelen te arresteren die jou
gekid-napt hebben. Mr. Bean,
omdat hij alles van deze twee
afweet en Zorba, omdat hun
vluchtspoor vermoedelijk naar
connecties in Griekenland leidt.
Oh, sorry ik had me nog niet
voorgesteld. Mijn naam is Bond,
Boeren Bond. Maar nu terzake.
Zij willen jou meenemen naar
Griekenland om de crimineten
te ontmaskereh, want ook al
weet Mr. Bean alles van ze, hij

weet niet hoe ze er uitzien.
Maar nog een vraag: Zou je ze
misschien kunnen omschrij-
ven?' Uk dacht snel na: 'Als hij
de twee omschreef kon hij dat
reisje Griekenland wel op zijn
buik schrijven'. Dus zei hij:
'Nee'. Toen zei commissaris
Bond: 'Jammer, goede reis dan.
Morgenochtend om negen uur
wordt je opgehaald door Zor-
ba'.

De volgende ochtend ging de
bel. Daar stond Zorba.'føeôe
pòpyeu, K@þ Iìt þrl' :vroeg
Zorba.'ta' zei Uk. Bíj de haven
aangekomen kreeg Uk de
schrik van zijn leven, want.....

Joram Donkers

Dit verhaalwordt vervolgd door:
Jemieé de Rooij, Burghstraat
13. (inleveren b¡j Marian, St.
Odulphusstraat 41 voor 1 janua-
ri).
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