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Koninginnedag 1993
Vorig iaar was koninginnedag ín het Wítte Dorp, mede door het mooÍe weer, een groot succes.
Volgens velen zeker voor herhaling vatbaar dus........We organiseren weer een "Witte markt' op
koninginnedag. Op het Burghplein kunnen kopers en verkopers weer hun slag slaan. Voor de
kinderen zijn er weer allerlei leuke aktíviteiten

Witte markt
Tegen een kleine vergoeding kunnen men-
sen uit het Witte Dorp een halve kraam (à
f 7,50) of een hele kraam (à / 15,00) huren.
Op deze kraam mogen oude/ nieuwe/
lekkere spullen verkocht worden. Het is de
bedoeling dat zoveel mogelijk mensen
meedoen, zodat de "Witte markt" (vorig jaar
al ruim 30 kramen) een feestelijke traditie in
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Eindhoven zal worden. Door onderstaande
bon in te vullen en voor 9 april in te leveren
bent u zeker van een plaatsje op de gezel-
ligste markt van Eindhoven en omstreken.
Let op!!! Reserveer tijdig, want het afgelo-
pen jaar hebben we veel "late beslissers"
moeten teleurstellen.
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Kinderaktiviteiten
'De kinderen vergeten we ook dit iaar zeker
niet. Zij kunnen eveneens een kraam huren,
maar daarnaast ziin er voor hen nog een
aantal andere leuke aktiviteiten:

Tekenwedstriid
Allereerst is er een tekenwedstrijd waar nu
al mee begonnen kan worden. Je maakt
thuis een tekening van koningin Beatrix en
levert deze voor 15 april in op de 1e Wilak-
kersstraat 1. Noteer achter op je tekening je
naam en adres en je leeftijd. Alle tekeningen
worden door een deskundige jury bekeken.
De allerleukste tekeningen worden met een
prijs beloond. De prijswinnaars worden op
koninginnedag bekend gemaakt. Alle teke-
ningen zijn die dag te bewonderen op de
"Witte markt". Dus pak snel je tekenspullen
en ga maar aan de slag!

Kinderspelletjes
Nieuw op de "Witte markt" zijn de kinder-
spelletjes. Bij de organisatiekraam is een
kaart te koop waarmee je aan allerlei leuke
spelletjes kan meedoen. Heb je aile speile-
tjes gedaan? Dan ligt er bij de organisatie-
kraam een leuke verrassing voor je klaar.

Kinderoptocht
Ja hoor, we houden ook dit jaar weer een
kinderoptocht met aan het einde wel een
zeer plechtige gebeurtenis! Het is de bedoe-
ling dat iedereen verkleed komt als koning,
koningin, prins of prinses. Deze "koninklijke
lieden" zullen in een stoet door het Witte
Dorp trekken. Op het Burghplein aangeko-
men zal er dan een koning, een koningin,
een prins en een prinses "gekroond" wor-
den.

Alle kinderen mogen meedoen en
zorg dat je er deftig uitziet.

Ballonnenwedstriid
We sluiten koninginnedag natuurlijk weer af
met de traditionele ballonnenwedstrijd.
Welke richting zullen ze dit jaar uitgaan?
Wiens ballon legt de grootste afstand af?

We zijn weer zeer benieuwd. De prijswin-
naar wordt in de "Zwarl op Wit"-krant be-
kend gemaakt.

Zoals u leest ziin er op koninginnedag
allerlei leuke aktiviteiten in onze wijk. Wij

hopen dat u allemaal de "Witte markt" op
het Burghplein zult komen bezoeken en dat
ook dit jaar de "oranje zon" weer flink zal

schijnen.
Tot ziens tot 30 april!

Koninginnedagcommissie.
Lilian Versmisssen
Lien de Jong
lngrid van Braght
Judith Kniepp
Anja Aiink

agenda 30 april 1993
11.00 uur oPening "Witte markt"
12.00 uur tot 14.30 uur spelletjesmarathon
15.00 uur verkleedoPtocht
15.30 uur prijsuitreiking tekenwedstrijd

Kroning van de koning en
koningin, prins en Prinses

15.45 uur
16.00 uur

ballonnenwedstrijd
sluiting van de "Witte markt"

BonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBon
Deze bon voor 9 april inleveren op de 1" wilakkersstraat 1.

De huur van de kraam dient bij inlevering van de bon betaald te worden.

Naam:
Adres:

Halve kraam à / 7,50: jalnee
Hele kraam à / 15,00: jalnee


