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DE BURGH

Tinteling en plakband
ln het Plaza klinkt oPzwePende mu-

ziek. Lichtjes ondersteund door
vingergetrommel op de tafel waaraan
de bestuursleden van de Stichting
Witte Dorp hebben Plaatsgenomen.
Badges fier op de borst. Eendrachtig
in zwart-witte kledii. Herkenbaar en

stemmig. Je voelt een gezond tintelen
van spanning. Laatste organisatori-
sche maatregelen worden getroffen.

De voorzitter tovert zijn Eerste Hulp Bij

Evenementsorganisatie-doos tevoor-
schiin. Het dubbelzijdig plakband bliikt
weer één van de grotere uitvindingen
van deze eeuw te zijn. Een sPeech
wordt nog vluchtig doorgenomen.
Waarschiinlijk overbodig' Er klinkt
innerlijke onrust door bij het stellen

van de onvermijdelijke vraag: "ze

komen toch wel?". Een cruciale vraag

onder de gegeven omstandigheden.
Want het zou een zee.r' sPeciale
Nieuwjaarsborrel worden. De uitnodi-
ging sprak al over een officieel tintje.
En officiële tintjes vragen om speciale
genodigden. Om tien voor vier wordt
de eerste zucht van verlichting ge-

slaakt. Voorzitter Marcel Teheux kan

de heer Nico van der SPek, wethouder
van stedelijk beheer, volkshuisvesting
en verkeer, welkom heten.

Een miljoen gulden extra?
Spoedig daarna arriveren de eerste
buurtgenoten. Dankbaar nemen zij de
consumptiebonnen in ontvangst.
Schuine ogen kijken naar de bar. Een
warme chocomel? Nee, toch maar
eerst de iassen uit. De trouwe Nieuw-
jaarsborrel-bezoekers staan even op
het verkeerde been. De WIDO-wegwii-
zers staan niet oP de bar gericht,
maar naar boven. De Pijlen leiden
naar de grote filmzaal. Wat gaat er
gebeuren? Ziin er opnames voor een
nieuwe Nederlandse tv-serie in het
Witte Dorp gemaaK? Krijgen we de
wereld-première van WIDO Dodo te
zien? Afwachten is het devies. l(jkend
naar dia's. Onze straten, onze huizen
en onze mensen. Langzaam vult de
zaal zich met de saamhorigheid van

een eigen wijk. Toenemend geschuifel
voor het doek. Bestuursleden van de
Stichting lijken te oefenen voor een

danscompetitie. De horloges worden
steeds vaker vergeleken. Kenners van

de gemeentepolitiek hebben inmiddels
Nico van der Spek herkend. Wat komt
die doen? Misschien is er wel een

extra miljoen gevonden. Nog meer
subsidie. Afwachten liikt steeds meer
het devies te worden. De lichten gaan

aarr. De oren worden gesPitst. De

voorzitter verzoekt om geduld, er

worden nog enige gasten venracht.
Enige gasten? Wie, o wie? Het liikt
echt officieel te worden.

Geen rust in de zaal
Half vijf. Het welkomstwoord. De
voorzitter speelt in op ons verwach-
tingspatroon. Een slaapverwekkende
toespraak wordt in het vooruitzicht
gesteld. Met een terugblik, een woord
van dank en een vooruitziende blik. Of
is het in dit geval een vooruitziende
bliK? Misschien beide. Negenentwintig
(!!) namen worden genoemd. Namen
van buurtgenoten die zich in hun vrije
tijd bezighouden met het wel en wee
van onze wijk. Hetzij in de Vereniging
Onderhoudsfonds, de Stichting Be-

heer Onderhoudsfonds of in één van
de tien actieve commissies die de
Stichting Witte Dorp nu kent. Het
wordt steeds duidelijker waarom het
Witte Dorp nog mooier en nog gezelli-
ger wordt. Een groeiende groeP
mensen werkt daar hard aan. En de
zaal laat veelvuldig waardering blijken
in de vorm van applaus. Misschíen
wel tot ergernis van diegene die zich
op een slaapverwekkende sPeech
hadden ingesteld. Met een. dergelijk
handgeklap kan geen normaal mens
wegdutten.

Spelden prikken
Nico van der Spek kriigt uiteindeliik
het woord. En kan inhaken oP de vele

namen die genoemd ziin. Maar hii
gaat ook in oP de namen die niet
genoemd ziin. Op alle andere bewo
ners van het Witte DorP. Want wat de
wethouder betreft hebben die ook een

applaus verdiend. Een applaus voor
het resultaat dat bereikt is in het Witte

Dorp. Een geweldige insPanning om
een wijk, die uiterst belangriik is voor
de gemeente Eindhoven, te behouden
en te verbeteren. Dat is pas sociale
vernieuwing. Niet een door overheids-
wege opgelegd pakket van maatrege-
len maar een beweging vanuit de
maatschappii, de wijkbewoners zelf.

Dan heeft het, met de iuiste onder-
steuning van het ambtenarencorps,
kans van slagen en wordt een Prach-
tig resultaat bereikt.

Het wordt onrustiger in de zaal.

ledereen lijkt aan te voelen dat een
groots moment aanbreekt. Het Be-

stuur van de Stichting Witte DorP
treedt naat voren. De voorzitter
schraapt zijn keel en verklaart dat elf
mensen speciaal bedankt zullen gaan

worden voor hun enorme inzet voor
het Witte DorP. Een bovenmatige

inzet. Zij zullen "geridderd" worden
met een unieke Witte DorP-sPeld,
opgespeld door wethouder Nico van
der Spek. De liist versch'tjnt uit de
binnenzak. ls het trommelgeroffel wat
ik hoor of zijn het weer nerveuze
vingers? Associaties met het Song
Festival, de uitreiking van EmmY

Awards en Oscars schieten door mij
heen. De namen worden in alfabeti-

sche volgorde genoemd:

Jacques van Amelsvoort
Greet van Baars
lngrid van Bragt
Cees Donkers
Jan Dorr
Kim Egger
Leon van Gorp
John Jansen
Henk Riethof
Fred Rooimans
Henk Verhagen (gemeente Eindho
ven)

De spelden worden bevestigd. De
wethouder bli¡kt goed te kunnen
spelden, geen kreeties van ongewilde
pijn komen over de liPPen van de
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nieuwe Witte Dorp ridders. Het is tijd
om te gaan proosten oP het nieuwe

iaar.

Verwarring oP het toilet
De zaal loopt snel leeg. De Witte Dorst

bezet de bar. Er worden beste wen-
sen uitgewisseld. Spelden bekeken en

zelfs nu al opgepoetst. Trotse ogen
vangen de schittering van het zilver in

de hoeken oP. En terecht. ConsumP-

tiebonnen verdwiinen met een snel-

treinvaart over de tap. Er wordt bijge-
praat. Gezelligheid alom' Niet alleen

voor de oudere buurtbewoners' Ook
voor de talrijke kinderen met de voor
hen specifieke probleempjes. Op het

herentoilet kom ik een jongeman van

een jaar of acht tegen. ln verwarring'
Consumptiebonnen in de rechterhand,
een zak chiPs in de linker. ln het
midden de dringende behoefte van

een plas en de noodzaak enige
handelingen te verrichten' lk kan u
geruststellen: na enige overpeinzing
en experimentele handelingen liep het
goed af. Ookvoor hem was de Nieuw-
jaarsborrel van het Witte Dorp, op een
grijze zondagmiddag, een succes
geworden. Niels Wibier

Periodiek voof de Bewoners Yon Het Witte Dorp, Eindhoven.

Beste wensen en beste mensen
BESTE WENSEN EN BESTE MENSEN
10 januari 1993. Een grijsstuier van storm en regen hangt over het Witte Dorp- Een

ideale middag om, met het gtas in de hand, enigszins weemoedig terug te denken

aan het voorbi¡" jaar. Een ideate middag om vriimoedig te filosoferen over het nieuwe
jaar. Kortom: een ideale middag om de Nietrwjaarsborrel van hetWitte Dorp in Plaza

Futura te bezoeken.

pluim v(m) -€n, -pie I
a¡¡¡çfp s: een hoed

'-pje geven prijzen,
ken; een -pie kr
(of : de hoed)
maken, hem p

De pluim gaat dit keer naar iemand
die niet graag op de voorgrond treedt,
maar welaltijd aanwezig is. Aanwezig
als de handen uit de mouwen moeten
worden gestoken om bijvoorbeeld te
helpen bij het opzetten van de lichtjes-
route. Al jarenlang bestuurslid, eerst
bij de Bewonersvereniging, toen bii
het Onderhoudsfonds, nu bii de
Stichting Beheer. Hij zorgt dat de
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e: de leeuw
administratie van het Oncl-erhoudS-

fonds in orde is en dat de 120 leden

van het Onderhoudsfonds hun jaarlijk-

se overzicht kriigen. En dat is een

hoopwerk! Kortom, iemand waaroP je

kunt bouwen. Ziin naam is Gijs Ban-

ken. Naast Gijs Banken willen wij

tevens alle andere onbekende stille

Witte-Dorpwerkers ook een Pluim
geven. Marcel Teheux

veder:
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Widog
Nogmaals willen we iedereen oproe- g
pen om dit widogram in te sturen. Het
is een grote stimulans voor ons als er 4
veelinzendingen zijn. Deze keer is het 6
widogram al in een feestroes, een
goede voorbereiding voorde karnaval. g
Onder de ínzenders wordt een prijs
verloot. lnzendingen voor 1 januari bij 9
Lex Bosselaar, St. Odulphusstraat 19.

Lex B<¡sselaar en John Jansen 1l

Horizontaal
4 bii de ingang daalt het peil (f O)
5 nietweten in de drank zoeken (12)
7 opgeblazen hoofddekseltjes (10)
1O na een natte wandeltocht (10)
12 als ge in rio uit de ban springt (5)
13 bovenwindse stoet van dwazen (7)

Verticaal
1 trek in etabfissementen (12)
2 deze half, moet nog wat koken (4)

ram
hij klinkt als een carnavalsstamper
(5)
met de kraan open over straat (7)
gluur om hem er een te draaien
(4)

daar waar de verlichting op hol
slaat (8)
grote slok niet met zeven tegelijk
(5)

beijsde handschoen (5)

Oplassing van het vorige widogram
Horizontaal:
3 haspel; 6 snotaap; 8 lichtjesroute;
9 bestuur; lOterras; 11 grondhraliteÌt;
13 glasvezel.
Verticaal:
1 stichting; 2 daftruck; 3 huisstil;
4 schoorsteen; 5 levenstil; Z nulbeurt;
12 wolk.
De fles wijn is gewonnen door Marie-
Anne Levelink St Odulphusstraat 13.

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van DudoK f 25,-
lGlender Wtte Dorp Í 17,50
Affiches / 5,-
Mark van Heeswijk, St. Odulphusstraat
30, tel 116197

Gewaagd woning in het Witte Dorp:
Nu weten we het zeker:
We willen graag in het Witte Dorp
wonen! Heeft U plannen om Uw
woning te verkopen? Neemt U dan
s.v.p. contact met ons op.
Manon Lavèn & Peter van Lamoen
tel. O4O - 34 70 1O (overdag)
tel. 040 - 46 24 57 ('s avonds)

Wit op aryart biedtde mogetijkheid om
advedenties of oproepen te pladsen.
Wij rekenen f 2,5O als het een ver-
koopadvertentie betreft. Advertenties
of oproepen voor de volgende Wit op
Zwart inleveren bij de redaktie voor I
mei.

Advertenties
ST¡cHTINGo

Ð :n¡,-¡i**rcpvång
,'HUMANtTAS.

Gevraagd gastouders:
De Stichting Kinderopvang Humanitas
verzorgt kinderopvang in een huiselij-
ke omgeving voor kinderen w¿nrvan
de ouders meestalwerken. Onze gast-
oudercentrale brengt mensen bij
elkaar waarvan de ideeën over de
opvoeding overeenkomen. Tegen
vergoeding worden de kinderen dan
bij de gastouder verzorgd. Het hele
proces vindt plaats onder begeleiding
van de c.onsulentes van de centrale.

Op dit moment zoeken wij in het
Witte Dorp voor een baby (geb. sept
92) opvang vær 2 dagen per week:
woensdag en vrijdag van 8.00 - 15.00
uur. De opvang gaat in half maart
1993. W¡lt U misschien gastouder voor
dit kindje of eventueel een ander
kindje, dan kunt u inlichtingen krijgen
bij Ruth Hameleers of Lydia van Gijn.
Tel.040-467395.
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Ontspann¡ng

( Eerste intermezzo:
Fictive dialoog opgetekend tijdens
een typische Witte Dorp activiteit
met doorsnee Witte Dorp bewoners:
-'Wat doe jij?"
- "lndustrieël ontwerpen."
- noh.u

- "En jij?"
- "lk geef kleur adviezen.,, )

Blijkbaar als je in de Wit op Zwart
krant van het Witte Dorp twee maal
achter elkaar een stukje schrijft word
je meteen gebombardeerd tot vaste
columnist.

( Tweede intermezzo:
Fictive dialoog opgetekend tijdens
een typische Witte Dorp activiteit
met doorsnee Witte Dorp bewoners:
- \ilat is het kleurnummer van je

voordeur?"
- "lk weet het niet, ik ben het verge-
. ten"
- "Het is wel iets lichter dan die van

De pollepel werd doorgegeven van
Joke van Kemenade aan Mancy
Teunissen. Mancy heeft voor ons twee
recepten t.w. een Pikante Lamsrollade
en Lamsschnitzel met dragon. Dus het
zit wel goed in haar keuken, sukses.
Te beginnen met: lamsschnitzel met
dragon (voor4a6pers.)

- Voorbereidingstijd: 10 minuten
- Bereidingstijd: t2 á 15 minuten
- 500 gram dunne plakken lamsvlees

(van schouder of bout)
- 25 gram boter
- 2 á3 dl bouillon
- 1 â2 dlVlN DU DoK (wft)
- verse dragon
- zout, peper
- 2 â3 theelepels maîzena

Bak de schniÞels ca. f minuut aan
elke kant in de boter en houd ze
warm. Roer de aanbaksels in de pan
los met bouillon. Voeg wijn, dragon,
zout en peper toe en bind de jus met
in koud water opgeloste maizena.
Bestrooi het vlees met zout en peper
en giet er de saus over.

Pikante Lamsrollade (voor 6 personen)

- Voorbereidingstijd: 30 minuten
- Bereidingstijd : i uur het vlees laten

rusten en È I uur de oven op 200æ
(stand 4)

- 1% kg uitgebeende lamsborst
- 2 theelepels zout
- 1 theelepelsuiker
- 1 1 theelepelmosterdpoeder
- 100 gr verse roomkaas (monchou)
- 2 teentjes uitgeperste knoflook
- I eetlepelolie
- 1 â2eetlepels fijn gesnipperde rode

de AMB/'
'ua,jd'

Nu komt deze krant gelukkig slechts
vier maal per jaar uit. lk heb dan ook
grote bewondering voor een Ruud
Groen (groen? Ja het staat er goed).
ledere dag schrijft hij een stuk in de
krant.

( Derde intermezzo:
Fictive dialoog opgetekend tijdens
een typische Witte Dorp activiteit
met doorsneeWitte Dorp bewoners:
- 'Welke kleur moet hier?"
- "Even kijken, blauw, rood, wit,

blauw,....."
- "Eh, groen" )

Hoe doet die Groen het toch? Waar
haalt hijzijn inspiratie vandaan? Heeft
hij dan nooit last van zwarte gaten?
Knap hoor.
Dus wat stelde die kleurplaat nu voor?
lk heb (had) geen idee!

Edjoe Osinski

( Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. Discussie geslo,
ten. )

Aangezien er geen inzendingen
waren, blijft de prüs staan voor een
volgende krant.

De redaktie

paprika
- peterselie
- verse rozemarijn
- wat thijm
- olie om in te smeren
- dun sterk touw

Oplossing kleurplaat
Ja, ia, die Sinterklaas is me een
mooie. Probeerde hij mijde oplossing
van de kleurplaat te ontfutseten door
mij naar voren te roepen. Hij wilde
natuurlijk zelf die fantastische prijs
opstrijken. Nou dat ging dus mooiniet
door. lk ben toch benieuwd of hij
heeft ingezonden. Trouwens nu we
het er toch over hebben. Wat is die
prijs? lk ben benieuwd.

Men neme een v¡n du dok

Meng zout,suiker en mosterdpoeder
en wrijf het vlees flink in met dit
mengsel. Rol het vlees losjes op en
leg het een uur op een koele plek.
Vermeng intussen de kaas met knof-
look, olie enr paprika. Leg het vlees
weer plat neer en bestrijk het gelijk-
matig met het mengsel. Bestrooi het
geheel met fijngehakte kruiden, rol het
vlees stevig op, en bind het vast met
dun, sterk touw. Bestrijk de rollade
met olie. Braad hem t I uur in de
oven. Bedruip de rollade tijdens het
braden af en toe met het braadvocht.
Serveer het vlees warm (of koud) met
gebakken aardappeltjes en een salade
en natuurlijk drinken we hier een
glaasje VIN DU DOt( b¡¡. Eet smaketijk.
De pollepel w¡l ¡k doorgeven aan
Marjon van Abbe-van Bokhoven.

Mancy Teunissen
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Commissie Openbare Ruimte
Op de nieuwjaarsborrel is metding gemaakt van een tiental verschillende comrru.ssies,

die het bestuur van de Stichting Wne Ðorp adviseert op een aantal aspekten- Een van

deze commissles richt haar âandacht op de openÁre ruimte in de wiik' Deze

aandacht betreft de inrichting van de sÙaten, het Burghplein, de bomen, het parkeren

om maar enkele onderwerpen te noemen. In dit artikel wil deze commissie wat meer

duidetijkheid geven omtrent de aard van de werlzaamheden en de achterliggende

doelstelling.

Wat is er bereikt
De Stichting Witte Dorp heeft in haar
algemene doelstelling onder meer
staan de aandacht voor het woon- en
leefklimaat in de wijk. Daartoe behoort
ook de zorg voor de openbare ruimte.
Deze zorg kan varieren van de aan-
dacht voor een boom voor de deur of
de wenselijkheid van een drempeltot
een komplete herinrichting van de
straat met nieuwe parkeerplaatsen en
nieuwe bomen en verlichting. Medio
jaren '80 heeft de Stichting in goed
overleg met de gemeente o.a. herin-
richtingsplannen opgesteld en met de
bewoners doorgesproken voor de
Odastraat, de Odulphusstraat en een
gedeelte van het Burghplein (waaron-
der ook het vervangen van 3 zieke
bomen door 7 nieuwe). Deze Plannen
zijn inmiddels tot ieders tevredenheid
uitgevoerd. Begin jaren '90 is daar

in de Doe-het-zelf zaken. Ook kan op

aanvraag bij het politiebureau een

graveerkoffer worden geleend' Zii

nog een tweetal 'WaPenfeiten" aan

toegevoegd: de dremPels in de
Wilakkersstraten en de vernieuwing
van de speeltoestellen op het Burgh-
plein. Dit laatste vooral dank zii de
inzet van enkele moeders die aan het
plein wonen. Er ztin echter nog wat
initiatieven uit de jaren '80 blijven
liggen.
Doelstelling
Om echter een juist beeld te kriigen
van wat er in de verschillende straten
aan wensen c.q. problemen leeft heeft
de Stichting een commissie "Openba-
re ruimte" ingesteld. Deze commissie
gaat inventariseren welke wensen er

zoal leven onder de bewoners van het
Witte Dorp met betrekking tot de
inrichting en het onderhoud van de
openbare ruimte en welke problemen
er nog voorkomen b.v. met betrekking
tot het parkeren, de bomen, de riole-

ring, het onderhoud van het groen.
Voõrlopig denkt deze commissie aan

de volgende aandachtsgebieden:
- de inrichting van de 1e Wilakkers-

straat
- de inrichting van de 2e Wilakkers-

straat
- de inrichting van de Burghstraat

(met het oog oP de realisatie van de
woningbouw oP het DAF-terrein)

- de inrichting van het BurghPlein
(verlichting, jeux de boules-baan
etc)

- de inrichting van de Petrus Donders-
straat (parkeren, bomen, snelheid,
fietsers)

Samenstelling
Om een goed beeld te krijgen van de
verschillende aspekten die er in de
wijk spelen is de commissie zoveel
mogelijk samengesteld uit vertegen-
woordigers van de verschillende
straten. Zij kunnen dan ook fungeren
als aanspreekpunt en vraagbaak voor
deze straten. De voorlopige samen-
stelling van de commissie is als volgt:

Hetty van Beek, de Petrus Donders-
straal2T,tel 121281
Rob Geraedts, 1e Wilakkersstraat 26,
iel.124791
Jean nette de G root, 2e Wilakkersstraat
26, te|.118825

- Er is weer een rij van inbraken. Dit
keer is er een insluiper aktíef ge-
weest in de Odulphusstraat, Burgh-
straat en op het Burghplein. Let er
op dat U niets open laat staan als U
boven in huis bent!

- Schaatsenthousiastelingen hebben
een ijsbaantje gemaakt op het
Burghplein. Bedankt Hans Scheer-
lings en Ronald Rovers.

- De dames van de redaktie zijn bij
een uitzending van Sonja geweest.
Heeft U ze gezien?
¡t -----II- -- -- ----r - --trr------ --I--------r - -----lt r --rr -- r- -rr r-- --lt-r-IItII-r II ---I - -- - I-
---I-rI---- r- ---- r -l - -lr - -- rr r -r--II -II II -¡- --t-rtt¡-tr-r r- -r -r- r -l -¡t---- -I- -rI- -- -- -- - -l- -t---rr- -----l r I- lI- -- - ar----¡-¡r ------ - --- - -- --r---r--I-rI-lIr---- -rfa

Ton van der Pluijm, Burghstraat 10,

te|.123394
Paul Mencke, 1e Wilakkersstraat 46'

te|.126867 namens het bestuur
Cees Donkers, St.Odulphusstraat 35,

te|.117084 namens het bestuur

ln de loop van 1993 zullen de voorne-

mens van deze commissie bekend

worden gemaaK via deze krant en via

een schr'tjven aan de betreffende
bewoners. De commissie hooptdan in
goed overleg met de betrokkenen en

de gemeente de gezamenliike belan-
gen te kunnen behartigen voorzover
daar behoefte aan bliikt te zijn. Het is
nog altijd zo dat eventuele w'tjzigingen
in de inrichting slechts plaats kunnen

vinden na goed overleg en nadat een
grote meerderheid van de bewoners

ñet met deze wijzigingen eens is. Los

daarvan ligt nog het dilemma van de

beperkte financiele middelen van de
gemeentelijke overheid om eventuele

knelpunten aan te kunnen Pakken.

Mocht u belangstelling hebben voor

deze aktiviteiten of wensen, sugges-
ties of ProbleemPunten naar voren

willen brengen dan kunt u bij een van

de bovenstaande comissieleden
terecht' 

cees Donkers

De Veiligheidsnad Witte Dorp.

- Het Witte Dorp is in het acht-uur
journaal geweest en een bewoner is

geïnterviewd over de problemen bij
Daf.

- Er worden vaak brommers gezien
die over het BurghPlein rijden. De

wijkagent is gewaarschuwd om
hiervoor boetes uit te delen.

Heeft U klein nieuws voor deze ru-

briek, meldt dit dan aan één van de
redaktieleden.

it

Ve¡ligheidsraad Meedoen aan
buurtprcvent¡eTips van de politie

W¡ ontvingen van de Gemeentepotitie Eindhoven een groot aanhltips met betrekking

toi inøna*preventie. Voorkomen is beter dan genezen, zodat wii een selectie van deze

nuttige tips (hier en daar aangepast aan onze situatie) in 'Wit op zuart' zullen publi-

ceren, waarbij we zoveel mogetijk zutlen aansluiten bij de actualiteit (tiid van het iaar
en zo).

verlichting van f. 5,-. onlangs hebben er nog 6

Hoe ziet uw woning eruit als u in deze kbffers in het Witte Dorp gerouleerd'

donkere periode'sâonds thuiskomt? Nadat u alle waardevolle goederen

Ziet uw woning er verlaten en donker hebt voorzien van het merk, kunt u dit

uit, zoats veeiwoningen in het Witte aan de dief in spé kenbaar a1çl
Oãrp, Oan wordt het-tijd dat u daar middels een 'GOED GEMERKr'-

iets'ãan gaat veranderen. De meeste sticker, welke zij u verstrekken en

inbrekers maken een eerste selectie welke u aan de voordeur kunt aan-

aan de hand van het feit of een brengen. De dief heeft er dan meestal

woning er verlaten en donker bij ligt. geen zin meer in'

Als u pas laat thuiskomt of 's avonds

*"ggä, hat dan altijd de verlichting Hang- en sluitwerk

¡n üñ woning branden. lndien u uw woning wilt voorzien van

inbraakwerend hang- en sluitwerk,
dan kunnen zii u alle informatieRegistreren

ledereen heeft vast welvoorwerpen in daarover verstrekken. ook b¡¡ de

huis waar men erg aan gehecht is. leden van de veiligheidsraad -van 
h9t

Een inbraak of diefstal is ñiet altijd te Witte Dorp kunt u om informatie

voorkomen. De politie constateert heel vfagen (zie hieronder de namen'

vaak dat de slachtoffers van een adressen en telefoonnummers)'

inbraak of diefstal heel weinig details lndien uw woning voorzien is v.an

weten van hun eigendommeni. Regis- deugdeliik hang- en sluitwerk dan

treer deze goederen, op het politie-bu- kunt u een inbraak in uw woning

reau is een Registratiåkaart'verkrijg- natuurlijk niet attiid voorkomen' Het is

baar. ook kunt u van deze eigendom- wel zo dat een inbreker aftiid haast

men, wanneer deze niet te registreren heeft en snel opgeeft wanneer bliikt

z¡n, ãen foto maken. dat door goed hang- en sluitwerk een

deur of raam niet opengaat. Haal een

Merken brochure op het politiebureau!!

Hebt u waardevolle voorwerPen in
huis en wilt u deze graag behouden' Voorkoming m¡sdr¡jven:
Doe er iets aan. Voorzie deze voor- Een zaak van de POlitie en U!!
werpen van uw Postcode en huisnum-
mer. Op welke wijze u dat kunt doen' Ðe Veiligheidsraad Witte Dorp bestaat
is afhankelijk van het te merken uit:
materiaal. Graveermateriaal is te koop Fons de Breêt, P.Dondersslraat ¡19 113913

Klein nieuws

Peta Derlo(, St.OdulPhussü. 30

Ton v.d. Pluiim, Burghstraat 10

Ma¡cel Teheux, Adrianusstaat 1

I 16197
'12339/t

1243?2

vragen voor de onkosten een bijdrage
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ln de vorige Wit op Zwaft stond een artike! van Cees Donkerc over het detinitieve plan
voor het DAF-terrein, inclusief illustntie van een stukje stnatwand. Het déja-vu-gevoel
dat u ongetwijfeld bekoop bij het zien van deze prent werd door de âaeur
weggewuitd met de verzekering dat het alleen maar sprekend téék op de huizen van
Dudok, want feiteliik was het heel ande¡s! Mocht lJ hierdoor in ongerustheid zijn
gebncht over uw gezichtsvermogen, dan l<an ik lJ bij deze geruststellen- Het is wat
het lijk: namaak, en wel 55 jaar na dato! Immers:
- hoge l<appen (jawel: rood) met grote overstekken,
- witte muren,
- doorlopende nmenreeken op de verdieping,
- erkers met overstekende luifels en veel glas op de begane grond,
- zilafte plinten,
- ronde vensfers,
- voordeuren met ronde kijkglaasjes.

lngezonden

Hoedt U voor namaak /,ryro,rl",r /r¿f
Ofwel: het bouwplan voor het DAF-terre¡n ln de tweede Wit op zwart hebben wij

al een oproepgeplaatst voor ingezon-
den brieven. Eindelijk is er één geko_
men. Wij verwachten dat dit een
goede start is voor deze rubriek.
lngezonden brieven worden op per_
soonlijke titel geplaatst. Reakties op
deze brief of andere akuele onderwer_
pen kunt U bij de redaktie inleveren.
De redaktie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven in te korten.

De redaktie,

Origineel?
Hoogst authentiek en origineel, vindt
U ook niet? En U dacht dat Dudok al
jaren dood was? Ook daarin heeft U
helaas gelijk, al was het maar omdat
deze er persoonlijk een gloeiende
hekelaan had om zichzelf Te herhalen.
Nader beschouwing leert dan ook dat
het niet écht Dudok is. Er is alleen
sprake van letterlijke stijlcitaten.

Als men niet de individuele gevels
maar de bouwblokken als geheel en
hun onderlinge wisselwerking bestu-
deert, ontdekt men een aantal zwak-
heden waarop de maëstro zich nooit
had laten betrappen. Het opsommen
ervan zou een te lijvig artíkel vergen,
dus beperk ik mij tot slechts één
straatwand: de westelijke bebouwing
van de Burghstraat, doorlopend langs
het Burghplein (fig. 1).

De westelijke Burghstraat

Het linkerdeel van deze wand wordt
gedomineercl door twee verhoogde
panden die de hoofdontsluiting naar
het achtergebied flankeren. Cp het
eerste gezícht geheel in de geest van
Dudok, want duidelijk geihspireerd op
de kruising Burghplein - St. Leonar-
dusstraat (fig.2). KUkt U echter goed:
in deze laatste situatie zijn de gevels
eveneens gespiegeld ten opzichte van
de as van de zijstraat, maar per stuk
zt¡n ze uitgesproken asymmetrisch.
Daardoor wordt het accent gelegd op
de ruimtelijke symmetrie. De panden
aan weerszijden van de nieuwe straat
ziin zelt ook symmetrisch. Ze kijken
als het ware recht voor zich uit in
plaats van naar elkaar, zoals aan de
Leonardusstraat, met als gevolg dat

pectievelijk neen! Wel: saaiheid en
anonimiteit over tweederde van de
lengte en willekeur verderop.

Willekeur
En was dat nog maar alles. Ernstiger
nog dan de zwakke compositie van
deze straatwand is de willekeur ervan
ten opzichte van de overkant. Op
fíguur 3 ziin de architectonische
accenten van de bebouwing a¿¡n
weerszijden van de Burghstraat in
zwaft aangeduid, Ook de doorkoppe-
ling van de Dudokbebouwing naar de
Odulphusstraat is hier manifest.
Vergeleken met het symmetrische
dwarsprofiel van deze laatste is het
ontbreken van enige ruimtelijke relatie
tussen beide zijden van de Burgh-
straat uiterst pijnlijk. Tegenover de
tussenaccenten van Dudok zit niets en
vice versa, laat staan dat er gebruik is
gemaakt van de aanleiding tot verle-

Gat bij Burghplein
Tot slot van dit stukje stedebouw (de
architectonische uitwerking van de
hoekpanden van de ontsluitingsstraat
laat ik maar onbesproken): tussen de
nieuwbouw en het bestaande blok
gaapt een gat van twaalf meter (twee
woningbreedtes), midden in de wand
langs het Burghplein!

Conformisme
De architecten van lnbo zwaaiden bij
hun aantreden weliswaar rijkelijk mei
termen als "een duidelijke eenheid,,
van de straat en ,Verbizonderingen,,,

"daat waar stedebouwkundig ge-
wenst", zich daarbij bedienend van
kopieën van tekeningen uit mün
stedebouwkundige analyse in het
jubileumboekje van het Witte Dorp,
maar de tekst daarvan hebben zij òf

de situatie spanningloos blijft. Boven-
dien wordt dezelfde gevel halverwege
het rechterblok (éénmaal) herhaald,
met als gevolg dat het accent op de
zijstraat verder wordt ontkracht. Bij
Dudok gebeurt dit nooit, al ware het
maar doordat "echte" hoekwoningen
per definitíe anders zijn dan de tus-
senliggende, die de ritmiek van de
straatwand bepalen. Vergeleken met
de overzijde van de Burghstraat (fig.
1) is het derde hoge pand betekenis-
loos. Bij Dudok markeren de hoge
gevels in langere straatwanden altijd
een doorgang naar de achtertuinen en
beëindigen zij het'UeelbloK' asymme-
trisch. ln het nieuwe blok zit de gevel
in het midden van het lagere deel,
aldus wéér een symmetrie-as cre-
erend, Men kan de linkerhelft van de
totale straatwand natuurlijk ook be-
schouwen als een aaneenriiing van
drie identieke deelblokken (waarvan
het linkse gespiegeld is ten opzichte
van de twee rechtse). Maar dan had
het rechterblok gewoon in twee gelijke
delen moeten zijn gesplitst, met een
tuinpad ertussen. Dat laatste zit nu
verderop, maar hier gebeurt niets,
algezien van de nauwelijks wÉ¡arneem-
bare (wederom) spiegeling van de
gevelindeling aan weerszijden. En ook
het derde blok is in zichzelt symme-
trisch, evenals het vierde, dat ook al
gespiegeld is ten opzichte van het
derde. Probeert U zich voor te stellen
wat U ziet als U vanaf de Odastraat
langs deze straatwand kijkt, en verge-
lijkt U dat met de overkant. Ritme?
Spanning? Markering van de belang-
rijke plekken? 'Telbaarheid" van de
woningeh? Neen, neen, neen, res-

o

Het plan van Bureau rnbo voor het DAF-terrein (voorraatste versie)

vendiging van het straatprofiel, bijvoor-
beeld door de rooilijn van de (op fig.
3) rechtse twee nieuwbouwblokken
(díe nu zeer diepe achtertuinen heb-
ben) terug te leggen. Zowel het een
(Odulphusstraat) als het ander (de
verbreding halverwege de Wilakkers-
straat respectievelijk petrus Donders-
straat) heeft Dudok wèlgedaan, maar
dÍt is door zijn brave volgelingen
blijkbaar niet opgemerkt.

r
a
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fig.1 Het ontwerp van lnbo.voor de westziide van het Burghplein en de Burghstraat (boven), veel gedoe links, spanningsloosheid rechtsVergeleken met Dudokbebouwing aan de overkant (ón'de4 ontbreekt bovenoien iedere ruimtelijke relatie.
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niet gelezen òf niet begrePen.
Van een architectenbureau dat "con-

formisme" als hoogste goed in ziin

vaandelvoert mag men toch minstens
verwachten dat men een Poging doet
om te doorgronden waarâân men zich
dan welmoet conformeren. lnbo heeft

zich echter bepaald tot de verpakking.

Aan de inhoud is men niet toegeke
men.

mün verdriet was Martin Janssen
(bureau O.D.205) daar niet bij, maar ik

had genoeg idee van de treurige
verwikkelingen sinds de hoopvolle

start van deze getalenteerde ontwer-
per om te berusten in het feit dat hii er

door het Bouwfonds was uitgewerkt.

lk kan niet beoordelen of de oorzaak
hiervan ligt in de visieloosheid van de
gemeente Eindhoven, geldzucht bii

het Bouwfonds, gebrek aan lef (dan

welvermoeidheid) bii de mensen van

het Witte DorP danwel de onzalige
pogingen van dezen om alle bewo-

ners tevreden te stellen' Hoe het zij,

exit Martin Janssen' We mochten

kiezen uit drie bureaus die het Bouw-

fonds (zakeliik) acceptabel vondt. Wat

in de gegeven situatie te vrezen viel

gebeurde: de meningen ter zitting

waren verdeeld. En later (buiten mijn

waarneming) gebeurde het onvermii-

I
t

Keuze architect
Ergens halverwege het afgelopen jaar

woonde ik een besPreking bij van de

inspraakcommissie voor de nieuw-

bouwplannen op het DAF-terrein. Wij

werden geconfronteerd met wat men

de "geloofsbrieven" zou kunnen

noemen van drie architectenbureaus
die door het Bouwfonds Zuidneder-
land waren geselecteerd om mee te

dingen naar de ontwerpopdracht' Tot

Rq$PLEIN

delijke: Het Witte DorP (wie?) sPrak
z'rjn voorkeur uit voor het bureau lnbo
uit Woudenberg: degeliik, betrouw-
baar en geselecteerd op het criterium
"conformisme". Een laffe keuze, die
dan ook beloond is met een laf Plan
(het laatste ook in de betekenis van
zouteloos).

Marginale invloed
Toen ik onlangs wederom gevraagd

werd nog eens mee te komen Praten,
omdat de welstandscommissie nog
wat aanmerkingen had oP de voorge-
stelde kleuren (leve de welstandscom-
missie) besefte ik definitief hoe margi-
naal de invloed van het Witte Dorp op
de realisatie van het plan is. lk heb

verder bedankt voor de eer, aangezien
ik op geen enkele manier mede
schuldig wens te zijn aan dit zelfs als

anachronisme mislukte ontwerp. Stel

niet meer geconfronteerd wordt met

individuele offertes en rekeningen

zoals in het verleden met de nulbeurt

het geval was, maar dat de onder-
houdskosten voor uw woning door de

stichting beheer van het fonds worden
doorberekend en afgeschreven van

uw individuele onderhoudspotje' Om

nu te zorgen dat de doorberekende
kosten van onderhoud ook daadwer-

kelijk in overeenstemming zijn met de

aan uw woning verrichte werþaamhe-
den, worden in de komende maanden

de "schillen" van alle woningen zo

nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht.
De opzet van dit systeem wordt mede

mogelijk gemaakt door de inzet van

Hans Moors, student HEAO, die van

de opzet van het beoogde sYsteem

het hoofdonderwerp van zijn afstu-

deerstage heeft gemaakt. Hiizalin de

maanden februari t/m mei regelmatig

in de wijk te vinden zijn.

Nieuwe leden
ln de afgelopen iaren ziin alweer heel
wat huizen in Particuliere handen
overgeg¿€n. Met name deAMÉ/ stoot
nu zoveel mogelijk woningen af. Dit

was voor ons reden een voorlich-
tingsavond over het fonds te organise-
ren voor deze nieuwe eigenaar/bewo-
ners. Deze bijeenkomst heeft oP 23
december i.1. Plaatsgevonden en

reeds geleid tot een aantal aanmeldin-
gen. We verwachten dat oP korte
termijn het fonds hierdoor met zo'n
tiental leden zal toenemen.

Wat is er overgebleven van het uit-
gangspunt dat er op het DAF-terrein,
gezien de nabijheid van Dudok's Witte
Dorp, een bijzondere stedebouwkundi-
ge en architectonische kwaliteit zou
moeten worden gerealiseerd? ls dit
het plan waarvoor wi¡ gestreden

hebben?

r-P

I

fig.3: De ritmiek van het Witte Dorp, niet beantwoord door de nieuwbouw aan de

Burghstraat.

je voor dat ik erop aangesProken
wordt door collega's als ik die weer

eens rondleid in het Witte DorP !

ËNTREE 5T LEONAJ<DUSSTFAÀT- VANÁF .õURGI{PLE(N

ËNTS¿F.E Or\JTÞL\J I"I_ t NJqSS-T.RÁ',À'I. ÞAF-'JERREI Nl V^.N.AF BURq.HPLSIN

fig.2: De kruising Burghplein - st. Leondardusstraat van Dudok (boven), vergeleken

met de nieuwbouw a"n weersz¡den van de ontsluitingsstraat naar het Dafterrein van

lnbo. Dudok: de hoetorvoningen t<i¡ren elkaar aan. lnbo: de hoekwoningen kijken voor

zich uit.

Bericht van het onderhoudsfonds
Buiten de iaaruergadering en een enket schriiven, eruaa! t!.1f ø.ewoners nauweliiks

iets van de activiteiten diá het onderhoudsfonds ontptooit. Het leek ons een goed idee

in wit op zwart een rubriek te openen waarin hetfonds periodiek melding maakt van

de stand van zaken m-b.t. de meest actuele onderwerpen'

en ingenieursburo KOVOS uit Eindho-
ven gevraagd hiervoor een offerte uit
te brengen. Ondanks de goede
ervaringen die het bestuur had opge-
daan met het CBB tijdens de begelei-

ding van een aantal nulbeurt-projecten
vielen zij af vanwege de extra reiskos-
ten en de beperkte flexibiliteit die het
gevolg ziin van het feit dat zii in

Ãrnhem gevestigd zijn. Daar stond
tegenover dat ook KOVOS een goede

naam heeftals begeleidend bureau en

hun offerte alleszins redeliik was.

Derhalve heeft het bestuur KOVOS

inmiddels opdracht gegeven voor de

begeleiding van het komende projec!.
Bouwkundige lne Ogink van KOVOS

is inmiddels met de eerste voorberei-
dingen voor de aanbesteding van

dezè Kus begonnen. Mocht U haar de

komende maanden niet ontmoeten
tijdens haar rondgang door de wijk
dãn bestaat er voor U gelegenheid
met haar kennis te maken oP de
komende jaarvergadering die staat
gepland oP 10 mei '93.

Gezamenliik onderhoud versus
individuele verrekening
Als fonds willen wij dit proiect als één

karwei aan de schilder van onze
keuze presenteren. Dit houdt in dat U

Rijksmonument
Hát januari viel bij U allen een brief

van de gemeente oP de mat met de

mededeling dat uw woning w€ls

voorgedragen als rijksmonument. Voor

het bestuur van het onderhoudsfonds
is het momenteel nog onduideliik
welke implicaties de "bevordering" tot
rijksmonument heeft voor het geza-

menlijk plegen van onderhoud en

heeftdaarom de gemeente, namens U

allen, gevraagd om aanvullende infor-

matie hierover.

Dudok draait zich om in ziin graÍ,

maar omdat er teveel (kunst)bloemen
opliggen is dat niet meer te zien'

Leve de architectuur van 55 jaar

geleden! Leve die van 1993! En leve

de lefl
Huub Smulders,

archltect.

Bestuurswisseling
Met ingang van 1 januari j'1. heefi
Edjoe Osinski het voorzitterschap van

het fonds overgenomen van onderge-
tekende.

Leon van GorP'

Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaâr, St. Odulphusst. 19 ¡ 120112

Ruth Hameleers, St. OdulPhussfr. 1 e 126697

Sylvia Hollanders, St. OdulPhusstr.26 a 1 1 2688

Marian v.d. Laag, St. Odulphusstr' 41c 1261 10

Els Rooimans, BurghPlein I a 114112

Marcel Teheux, St. Adr¡anusstr. 1 * 124322'

Overige medewerkers:
Jaco v.d Stelt, Cees Donkers, Carla Niis, Piet

Zuidhof, Edloe Osinski, Huub Smulders, Mancy

Teunissen, Jimmé de Rooil, Leon van Gorp,

Fons de Breet.

Copij voor het volgende nummer:

voor 1 mei 1993. De redaktie behoudt zicht het

recht voor stukken in te korten.

Afronding nulbeurt
Het laatste project van de "nul"-beurt,

de schocrsteenrenovatie, is in de

herfst van 1992 gereedgekomen en

het wachten is nu nog oP de financi-

ele afroncjing ervan. Op korte termijn

zal hiertoe een eindbespreking plaats

vinden tL:ssen het bestuur, IBC en

Bouw- en Woningtoezicht' Mocht U

overigens nog op- en/of aanmerkin-
gen ñebben met betrekking tot de al

ót n¡et betaalde nota dan horen wijdat

.graag van U. Met name wanneer bij

uw woning de schoorsteenrenovatie
niet conform de offerte is uitgevoerd'

Het eerste OHF-Proiect
Het fonds loopt nu drie en een halfjaar

en in de Pot bevindt zich inmiddels

een respectabel bedrag. Het ligt in de

bedoeling dit budget voor het eerst

aan te spreken tijdens de zomer van

'93 t.b.v. een onderhoudsbeurt van

het schilderwerk van de kozijnen,

ramen, dakkaPellen, boeiboorden en

deuren.

Begeleiding
Omdat ook dit Project niet zonder
professionele begeleiding kan is aan

het Centraal Bureau Bouwtoezicht
(CBB) uit Arnhem en het architecten

f¡tflillillÏt tnfiil]friïlt lilltrlllllll,rli

I

-r -r

-

Il

-

rlfi lilll'lllllf llllllllllll

Lf-

-

I

I
! l-TTlill tt



Pagina 6 Witte Dorp

Getalenteerde hobbyist gesignaleerd! Een geslaagde face-lift^"¡;m; il:,*rfl i,in_ t

Perfectionist
lk wist dat Martin een perfectionist
was, omdat ik hem met engelenge-
duld een busje tot een prachtige
camper heb zien ombouwen. Maar,
dat hij zich al dertig jaar bezig houdt
met het bouwen van instrumenten met
name de clavecimbel, was nieuw voor
mij. De hoogste tijd voor een nadere
kennismaking.

Clavecimbel
Het lag voor de hand om te beginnen
met de vraag hoe hij erbijgekomen is
een clavecimbel te bouwen. Oorspron-
kelijk uras hij kerkorganist en wilde
thuis graag een soortgelijk instrument
bezitten. Geld en ruimte waren er toen
natuurlijk niet, dus besloot hijom dan
zelf rnaar een clavecimbel te bouwen.
Zijn vrienden verklaarden hem voor
gek om aan zo'n klus te beginnen,
maar na 2 iaar stond zijn eerste
clavecimbel klaar om bespeeld te
worden.

Uit de hand gelopen hobby
Een uit de hand gefopen hobby
noemt hij het zelf ats hij terugkijK op
het dertig jær bouwen van zo'n
twintig clavecimbels en spinetten.
Alles doet hij in zijn vrije tijd en die is
spaarzÉam want hij werkt full-tirne,
had een druk gezin en gaat graag en
lang op vakantie. Het klankbord van
de clavecimbel wordt gemaakt van
vurehout afkomstig van b.v. de oos-
tenrijkse spar. Op vakantie in die
richting neemt hijdus vaak hout mee
terug. Vakanties naar Zweden leerden
hem dat ze daar een veel betere
kwaliteit acrylverf hebben. Daar waar
bij ons de wijn verstopt ligt, ligt bij
hem de verf in de achterbak om de
clavecimbels af te lakken.

Voorloper piano
De clavecimbel is een tokkelinstru-
ment wat het specifieke geluíd ver-
klaart. ln de baroktijd (1Su-18" eeuw)
werd de clavecimbel veelvuldig ge-
bruikt. Het heeft een dubbel klavíer,
183 snaren en deze worden in trilling

gebracht door een plectrum van zo'n
5 n'r¡ l¿¡g en 2 mm breed. Rond de
tijd',ran Mozart ontstond de pianoforte,
veg,rioper van de píano en raake de
clarrecimbel op de achtergrond. ln het
midden van deze eeuw zag je een
revival van de barok waardoor de
vr€¡ag naar de clavecimbel opleefde.
Er bestaat in Nederland een professio-
nele clavecimbelbouwer Dhr.Klop,
deze begon rond 1960 met een eigen
bedrijf. Martin is rond deze tijd ook
begonnen, solitair.

Werkplaats
Dus had hij ruimte nodig toen hij 7
jaar geleden in de Odulphusstraat
kwam wonen. Het schuurtje zag hij
welzitten m€tirr was te kleín. ln die tijd
werden in het Witte Dorp de stalen
kozijnen veryangen door aluminium
met dubbele beglazing, zo ook zijn
erker, maar zijn oude kozijn gebruikte
hij als voorgevel voor zijn nieuwe
schuur. Zo creëerde hij een prachtige
werkplaats met c.v., stromend water
en telefooni door zijn kinderen ge-
doopt als "Martins hut". Als je bij hem
voor het raam staat kijk je recht in zíjn
werkplaats en dit geeft een begin van
een zogenaamd droste-effect. Daar
staan nu twee clavecimbels in wor-
ding, over een maand of twee zijn ze
af.

Nog steeds amateur?
lk was erg onder de indruk vanwege
de ongeloofelijke prestatie om uit
massief grene-, eíke- en vurehout zo'n
fijnbesnaard instrument te bouwen; hij
heeft bovendien ook bijna al zijn
gereedschap zelf moeten maken. Met
de grootst mogelijke precisie veelalop
tiende mm nauwkeurig krijgt hij het
voor elkaar om in 2 jaar een prachtig
instrument te bouwen. Dertig jaar
ervaring en híj noemt zichzelf nog
steeds amateur. Maar als hij eenmaal
gepassioneerd gaat vertellen over zijn
clavecimbels kun je het als leek al
gauw niet meer volgen. Voor mij een
bijzondere ontmoeting met een be-
scheiden, getalenteerde man.

Sylvia Hollanders

Ons eersfe eigen huis, nog'itei Qele-
gen ín het Witte Dorp en nagenoeg in
originele staat! Het was precies wat
we zochten, maar dat het meer zou
vergen dan hier en daar een likje verî
om het naar onze zin te maken was bi!
de bezichtiging wet duidetijk. Het
bleek dat wij sinds de oplevering van
de woning de tweede bewoners
zouden worden. Gelukkig hadden de
vorige eigenaren niet aan de oor_
spronkelijke indeling gesleutetd of de
woning op enigerlei wijze gemoderni-
seerd. kn de zoldernmen hingen als
sû/ bewijs nog enkele stukies
verduisteringspapier; de veripot was
hier al lang niet meer geweest. Aan de
noodzakelijke renovaties aan de bui-
tenzijde was geluhkíg wet gedacht.

Originele kleuren
ln de diverse kamers was de originele
kleurstelling nog goed zichtbaar.
Uiteindelijk heeft dat onze keuze voor
het schilder- en behangwerk vereen-
voudigd, we wilden immers de authen-
ticiteit van het huis continuëren. Zo is
in de meeste slaapkamers het grijs
voor kozijn-, deur- en raamhout
opnieuw aangebracht. pas na veel
mengen, proberen, bijmengen en
wederom proberen werden de juiste
kleuren verkregen. ln de keuken, die
nog geheel in de staat van 193g was,
is naast enige modernisering ten
behoeve van het kookgemak, zoveel
mogelijk intact gehouden of in de
oude staat teruggebracht.

Eén gashaard
Maar terug naar die warme zomer van
1992. Nauwelijks bijgekomen van het
zaag- en takelgeweld, met als inzet
een uit de kluiten gewassen populier,
werd de buurt getraKeerd op een
aanhoudende getik, gehamer en
geboor op de Odulphusstraat 5. Een
opknapbeurt van ca. vier maanden
stond voor de deur. De badkamer en
de keuken kregen bij deze verbou-
wing de grootste aandacht. Daarnaast
is er in de gehele woning centrale
verwarmíng aangelegd, er was in de
woning slechts één gashaard opge-
steld en dat leek ons toch een beetje
te weinig. Een vreemde gewaarwor-
ding was dat wel, verwarming aanleg-
gen als het buiten over de dertig
graden is.

Gietijzeren bad
ln de badkamer, met gietijzeren bad,
badgeiser en wastafel met alleen koud
water moest meteen al fors worden
ingrepen. We hadden gekozen voor
een douche, toilet en wastafel in
dezelfde ruimte: het bad moest eruit.
Met veel moeite is het gietijzeren
gevaarte uiteindelijk in twee stukken
over de balkonrand in de tuin gekie-
perd, waar het gelukkig de goede
kant op stuiterde. De mooie tegels
met schuine vellingkanten konden we
voor een groot deelonbeschadigd uit
de muren tikken. Uiteindelijk zouden
deze tegels een nieuwe bestemming
vinden in de keuken.

Schouw in de keuken
De granito keukenvloer w¿¡s nagenoeg
geheel intact. Het aanrechtblad daar-
integen vertoonde enkele beschadi-
gingen en was door zijn geringe
werkbladhoogte aan vervanging toe.
Verder noopten een ontsierende
huurgeiser en forse beschadigingen
aan het glazuur van het tegelwerk tot
ingrijpende maatregelen. De originele
bovenkastjes en schouw zijn gehand-
haafd, en met behulp van de uitko-
mende tegels van de badkamer is de
gehele keuken in de originele betege-
ling teruggebracht.

Veel hout
De woonkamer, compleet met schou-
wen en schuifdeuren, en de diverse
slaapkamers gaven ons in eerste
instantie het minste werk. De afwer-
king van deze ruimten was echter zeer
tijdrovend; je gaat je dan pas realise-
ren hoeveel hout er aan zo'n woning
zit. De oude verflaag vormde eeñ
prima basis voor de nieuw laklagen,
afbijten of afbranden bleek niet nood-
zakelijk, schuren en plamuren des te
meer. De bakelieten deurkrukken,
sleutelplaatjes en handgrepen waren
nog grotendeels in de woning ¿¡anwe-
zig. Op de nieuw gelakte deuren heb-
ben deze weer hun plaats gevonden.
Zo ook de gietijzeren raamboompjes
en trapleuninghouders, de messing
sluitingen van de keukenkastjes eñ
het postuakje, etc.

Het is al met al een hele operatie
geweest in die hete zomer van 1992,
maar de patiënt is er als herboren
uitgekomen. We hopen nog vele jaren
plezier van haar te hebben.

Carla Nijs en piet Zuidhof
St Odulphusstraat S
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Op zondag 3 december .wa2ik te gast bíj galerie Witly Schooß alwaar Ad peynenburg
op furíton sax en pianist Guus Jansen - deze keer op ctavecimbel - 
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gaven ter gelegenheid van de expositie van Rik van letse!. Een optreden vraar
Tgrmaliter weinig mensen op afkomen daar het om vrije geimproviseerde muziek gaat.
Niet geheel toevallig trof ik daar Maftin Bezemer aie meløi¡zàndere ínteress. n.ãr het
spel van Guus Jansen luisterde. Ma¡tin, die bij on in het witte Dorp woont, had
namelíjk voor deze gelegenheid zijn clavecimbel uitgeleend aan Guui Jansen.
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De W¡t-Kids

Jeugdfeu¡lleton, Jimmé vertelt
Hier volgt deel 4 van het span-
nende jeugdfeuilleton. ln deel 3
schrijft Joram hoe Uk bevrijd
wordt uit de sigarenwinkel door
Mr. Zorba (een griek) en Mr.
Bean (een engelsman). Zij ne-
men Uk mee naar het politiebu-
reau. Daar krijgt Uk de opdracht
van de commissaris Boeren
Bond om samen met Mr. Zorba
en Mr. Bean de twee criminelen
te ontmaskeren. Dus gaat Uk
op reis richting Griekenland. Bij
de haven aangekomen kreeg
Uk de schrik van zijn leven,
want

het schip waar ze mee moesten
was het meest gammele, oude,
kapotte en vieze schip dat hij
ooit had gezien. Maar voor hij
daar bij stil kon staan waren ze
al vertrokken naar Griekenland.
Ze voeren via het Kanaal naar
de Golf van Biskaje en de Atlan-
tische Oceaan op. Toen ze
langs de kust van Portugal

voeren kwamen ze in een af-
schuwelijk noodweer terecht.
Uk had een kleine hut, naast
zijn hut was de hut van Mr.
Bean en Mr. Zorba. De golven
werden hoger en hoger, het
schip krakte aan alle kanten.
Uk, Mr. Bean en Mr. Zorba
moesten net zoals de andere
passagiers naar het dek komen
omdat er een gat in de boeg
was geslagen en het ruim vol
water liep en goeie pompen
waren er aan boord niet. Uk,
Mr. Bean en Mr. Zorba konden
gelukkig nog op tijd één van de
drie reddingsbootjes bereiken.
Toen het licht werd waren ze
aangespoeld op een onbekend
strand. Na niet al te lange tijcJ

kwamen ze erachter dat het de
kust van Portugal was, in de
buurt van Lissabon.
Na twee dagen vervolgden ze
hun reis. Vanuit Lissabon reden
ze naar Valencia in Spanje.
Daar stapten ze op het vliegtuig

en vlogen met een tussenstop
in Palermo op Sicilië naar
Athene in Griekenland. Vanaf
het vliegveld reden ze met en
taxi naar hun hotel.
Toen Uk zijn kamer binnen
wilde gaan zei Mr. Bean :"have
a good sleep". Toen Uk wakker
werd waren Mr. Bean en Mr.
Zorba al naar de ontbijtzaal.
Opeens kwam er een kamer-
meisje op hem af die zei dat er
telefoon vor hem was. De tele-
foon stond in een klein kamer-
tje. Toen hij binnen ging sloeg
de deur achter hem dicht. Er
kwamen twee mannen op Uk
af. Vóór hij iets kon doen kreeg
hij een klap op zijn hoofd en
werd in een zak gestopt. Toen
hij weer bijkwam bleek
dat......
Dit verhaalwordt vervolgd door:
MART SMULDERS
St. Leonardusstraat 2
{inleveren bij Marian, St. Odulp-
husstraat 41 v6ór 1 mei)
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Karnavalstruc

Hoi kids,

Karnaval voor de deur. Nou,
wat moet ik aan? Hier een paar
flitsende ideeën hoe je onher-
kenbaar, maar toch beroemd,
voor de dag kunt komen. Weet
jij wie het zijn? Doe je best
maar en win de eerste prijs.
lnsturen voor 1 april bij Marian
op nr. 41 of Ruth op nr. 1,

beiden in de St. Odulphus-
straat.

Naam:.......
Adres:.......
Leeftijd:.....
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Denk niet wit
Denk ni e t zwar t
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