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Periodiek voor do bewoners van Het llVitte Dorp, Eindhoven'

Op 18 september 1994 is Eíndhoven
50 jaar bevriid. Een betere reden om
weer te dansen van vreugde oP het
Burghplein is er niet. Vandaar dat de
Stichting Witte Dorp nu al tuzig ¡.s met
de organisatie van een wiikfeest.

Jaargang 3, nummer 4, oktober 19Sl

Dansen op het plel

Er zijn al veel feesten gehouden oP

het Burghplein, het hart van onze wijk.
En misschien is deze traditie wel
geboren op 18 sePtember 1944, met
de eerste danspassen sinds jaren, in

de armen van de bevrijders. Toen het
Witte Dorp weer een 'Vrij DorP" was.

Miss-verkiezing
ln de jaren zestig bereikte het "Dansen
op het Plein" een hoogtepunt. Daad-

pluim v(m) -€n, -pje
rZçtrüurbo s; een hoe
-pje geven prijzen,
ken; een -pje kr
{of : de hoed)
maken, hem p
heeft een - aan
z. haas, bet. 1,

- werkeliik duizenden jongeren werden
door discjockey Peter Dillen in vervoe-
ring gebracht. lGantekoppen in het
Eindhovens Dagblad, traditioneel
bezoek van de burgemeester en

natuurlijk...de verkiezing van Miss

Burghplein!

Die jaren liggen nu achter ons, maar

herleefden weer heel even in 1989.

Het laatste grote feest op het Burgh-
plein ter ere van het viiftig-iarig be-

staan van onze wijk. Het toenmalig
bestuur van de Stichting Witte Dorp
pakte groots uit en liet zien, dat wii

het feesten nog niet verleerd waren'
Dat het Burghplein nog steeds een

zeer levend hart was, waar gezellig-

I veder:

heid, vreugde en saamhorignèiO eeì
vaste plaats heeft.

Kruiwagens
En in 1994 is het weer zovet. Als het
aan ons ligt, zal er weer gedanst
worden op het Burghplein!Want dat is
tenslotte een traditie die niet verloren
mag gaan. Bovendien, en dat blijkt bij
iedere informele bijeenkomst, bestaat
de behoefte aan het herleven van de
plezierige tijden van weleer bij menig
wijkbewoner. Daarom zijn wij nu al
druk bezig met het inventariseren van
alle wensen en mogelijkheden. En
doen wij, ook nu al, een beroep op u.

leder talent bf idee ên alle hulp of
"kruiwaqens" hebben we nodiq om

Toen men van de eerste schrik beko
men w€¡s, heeft een aantal bewoners
van 't plein gePoogd hier achter te
komen. De P.T.T. wil komen tot een
celtenverdichting; van 1 cel op 3000

inwoners naar 1 cel oP 1500. ln
overleg met de gemeente worden er
plaatsen voor deze cellen gekozen

blijkbaar met een zorgvuldige wille-
keur waarbii elke vorm van overleg
met buurtbewoners wordt vermeden.
lnspraak bliikt pas achteraf mogeliik
maar dan moet een fors bedrag aan

verplaatsingskosten worden betaald.
Omdat de cel oP het BurghPlein nog
niet was aangesloten, dachten we er
dit keer biitijds bij te zijn. Met name

toen de P.T.T.-medewerker bezig ging
met het aansluiten van de elektrici-
teitsvoorziening, dacht een attente

buurtbewoner te kunnen helpen door
te zeggen dat deze celverplaatst zou

worden. Zonder een moment van

Cellentekort

ook dit feest tot een onvergetelijke
wijkgebeurtenis te maken. Want laten
we eerlijk zijn: wij, als bestuur, krijgen
het niet alleen van de grond! Als het
aan ons ligt gaan we weer dansen oP

het plein, maar dat ligt dus ook aan u!
Wij rekenen op jullie, iong en oud!

Als u nu een van de onderstaande
telefoonnummers belt, krijgt u meer
informatie over de huidige stand van
zaken en kunt u uw ideeën laten
horen.

Namens het bestuur
Dorp
Lilian Versmissen
Rosalie Wibier

Stichting Witte

12 15 69
1237 46

aarzeling ging de man verder met z'n

werk. Op alle aangevoerde argumen-
ten reageerde hij schouderophalend
dat het altijd zo ging en dat hij er niet

over ging. Na de bosies op het Burgh-
plein te hebben uitgekamd oP de

aanwezigheid van RalPh lngbar
moesten we constateren dat dit geen

grap was. Dit werd door de gemeente

bevestigd.

Het verzoek tot verplaatsing moet aan

de P.T.T. worden gedaan' De ge-

meente zal dit verzoek in ons geval

ondersteunen. De cel wordt toch
aangesloten en zal 12 weken operati-
oneel zijn om te kiiken wat de oP
brengst is. Daarna zaltot verplaatsing
over kunnen worden gegaan mits de
aÉrnvrager de verplaatsingskosten (ca.

J3ooo'-) betaalt' 
John Jansen.
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Waarschijnlijk door het Ministerie van Justitie op 't idee gebncht, is de P.T.T. flink
bezig met het bot¡wen van cellen. Teletooncellen wel te verctaan. Ze duiken plotseling

op op de meest onverwachte plaatsen in de stad. Wat te denken van het Burghplein?
Waar Justitie uit geldnood twee boeven in een cel probeert te kiigen, liikt de P.T.T.

er op uit om voor iedere Nederlander een privéeel op te richten. Je hoeft geen akelíik
inzichtte hebben om te kunnen weten dat zo'n cel op het Burghplein niet rendabel zal
zijn. Wat bezielt de P.T.T. dan om er hier toch een neer te zetten?

de
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staart; 4 staart:

Na zich meer dan 10 jaar met hart en

zielte hebben ingezet voor de belan-
gen van "Het Witte DorP" en haar
bewoners, heeft Cees Donkers zijn
bestuursfunktie binnen de Stichting
Witte Dorp vaarwel gezegd. Samen
met andere enthousiaste dorpsbewo-
ners heeft h'tj vele initiatieven ont-
plooid die moesten leiden tot een
herstel en conservering van de huizen
in het Witte Dorp. Zonder zijn doorzet-
tingsvermogen, ziin grote terzake
kundige kennis en de vele persoonlij-
ke contacten bij de Gemeente, zou
het onderhoudsfonds er waarschiinliik

Beste mede huurders:
Gaat er bij u ook wet eens iets anders dan dat u gedacht had?
1. Met het onderhoud. Heeft u suggesties of voelt u er iets

2. Met de klachten over uw huis. voor om deel te nemen aan de voor'
3. Met de schoorsteenveger. lopige huuders-commissie dat kunt
4. Met de mogelijkheid tot het kopen u bellen of schriiven naar:

van het huis. Lien de Jong (bestuurslid stichting
5. Met wensen betreffende het on- "het Witte Dorp", Burghstraat 9, tel.

derhoud. 1 11445.

Enige tijd geleden kwamen op initiatief Mevr' van Tulder, Burghstraat 11, tel'

van 'súcnting het witte dorp' een 110&13'

aantal huurdersbijeenomnategaan Hans de Rooy' Burghstraat 13' tel'

of er behoefte zou kunnen zijn voor 118359'

een huurderscommissie binnen de Tiny Verbeek, Burghstraat 15' tel'

wijk. Wij kwamen tot de conclusie dat 110671'

deze behoefte inderdaad in grote lngrid van Bragt, Burghstraat 45, tel'

mate aanwezi-q is. 112oo2'

We kunnen er gezamenlijk iets aan Rob Spijkers' Geldropseweg 154' tel'

doen! 116752.
Namens de oP te richten huurders-

commissie, Rob SPiikers'

5 zekere bloeiwijze:
nooit zijn gekomen. Juist dit onder-
houdsfonds vormt de ruggegraat van
het behoud van Het Witte DorP, ook
door de Gemeente is dit gesignaleerd
en hierdoor is de Stichting Witte Dorp
een volwaardige gesPreksPartner
geworden. Het resultaat mag er ziin!
Het Witte DorP is een van de meest
gewilde woonlokaties van Eindhoven
geworden en dient als voorbeeld voor
meerdere projekten in het land.
Cees Donkers heeft hiermee onuitwis-
bare geschiedenis n"""nrSujldaktie
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verse kip (geen supermarktkwaliteit)
en zelfs met een mooivarkenshaasje.
Als het wild of het vlees goed is
klaargemaakVbereid, dan maakt die
saus dat voor U de rozen zelfs in
september bloeien. lk overdrijf niet.
De eend moet U in de borstholte
vullen met een stukje uien een klontje
boter, zouten en peperen en in room-
boter mooi bruin braden, 3 kwartier is
genoeg, het borstvlees moet roze
blijven. Met mensen die in margarine
braden wil ik niet in gesprek komen.
Bij Groenwoudt koopt U roomboter
voor f 1,99. Gebruikt U parelhoen en
kip dan gewoon als kip braden, var-
kenshaasje is ook voor niemand meer
een geheim.

2 Sinaasappelen en 1 citroen moet U
zo dun mogelijk proberen te schillen
met een scherp mesje. (Zo weinig

tsde sþ! s/a-

/o"io
't nd '( ebt

Ontspann¡ng

Smelt een volle eetlepel suiker op
*, hoog vuur in een pannetje met een

dikke bodem. De suiker smelt, gaat
bruin kleuren en akelige klonters
maken (caramel), zet het vuur laag.
Giet het sinaasappelsap erbij, zet het
vuur weer hoog en gooi er een wijn-
glas tomaten-sap (kan ook van een
blikje tomatenpuree verdund met
water) en een kwart liter bouillon
(blokje) bij. De suiker (caramel) smelt
weer en bindt met de saus. Voeg de
reepjes sinaasappel-citroen-schil er bij
en laat op een plaatje op heel klein
vuur even 1O minuten rusten.

Als U de saus te dun vindt dan binden
met een theelepeltje maizena & een
scheutje rode port (of grand-marnier
of curacao, maat ja..wie heeft dat
toevallig in huis) of een restje rode
wijn. Roer uiteindelijk door de saus
een eetlepel bessengelei of een
andere toevallige aanwezige rode
vruchtenjam.

U heeft het wild/gevogefte of vlees
warm gehouden en legt op de schaal
een pær dun gesneden plakjes
sinaasappel bovenop het vlees en wat
saus eromheen. De rest van de saus
in een gulle kom en eet smakelijk.

Te koop:
(Woon)-keu ken buffetkast,
ongeveer 180 x 200 cm; (lichtkleur)-
Duits-eiken; stijl eind veertiger jaren;
zeldzæm exemplaar dat perfect past
in Witte Dorp-woning; vr.pr. /1150,--.
Geldropseweg 1 50, 040-1 12537.
Te koop:
Zonnehemel (met standaard), 8
lampen f45O,-.
Kinderbureau (kleur wit) /30,-.
Bureau met 3 laden en 1 kastje,
massief hout (licht bruin) 1,45x0,75m

f 175,-.
Lage tafel met stenen blad
(45x1O5cm) /20,-
Bandmassage-apparaat tl 00,-
Piano met grote klankkast; (merk
Bülow); mooie 'Zang". Recent ge-
stemd. Prijs: /2500,-.
Telefoon: 11æ37.

Men neme een vin du dok

It

o
Toen Marjon van Abbe mij de Polle-
peldoorgaf in het vorige nummer van
deze krant, hoopten we nog met zijn
allen op een zonnige zomer. lk had
dus allerlei leuke en tijdsbesparende
ideeën voor "eten in de tuin op een
zwoele zomeravond". Helaas voel ik
me al een tijdje herfstig.

Maar ...de herfst, als poort naar de
winter, heeft ook in de keuken een
plaats. Begin september opent het
jachtseizoen en september is bij
uitstek de maand van de wilde eend
....en dus..... van het wereldberoemde
gerecht CANARD à I'onnge. Niemand
weet de oorsprong of de herkomst
van dit gerecht, waarschijnlijk is het
een van oorsprong boerengerecht uit
de omgeving van de Franse stad Albi,
door meesterkoks verfijnd en vervol-
maakt. De manier waarop ik het al
jaren klaarmaak, heb ik geleerd van
een franse kok, maître Goumard in
mijn studententijd.

de se?s.o.o
eÀlg

Eb-

Salade Anita...

Mijn vríendinnetje maakt bijerg lekke-
re dingen altijd een hele gewone,
maar juist dan, zo lekkere sla.

1 uÍtje, flinterdun gesneden
1 zure bom (augurk) flinterdun ge-

sneden
1 sinaasappel (of grapefruit) flinter-

dun (met schil)
1 tomaat flínterdun
I stengeltje bleekselderij of paprika

of wat U in huis hebt aan groentes
1 zure (goudreinnet) appel flinterdun

een stukje ijsbergsalade in stukjes
peper/zout
een scheutje yogurt met wat ci-
troensap.

Ed en Anita wensen hun medebewo-
ners ook in de herfst van 1993 een
smakelijk eten.

Vegetariërs kunnen het gevogelte of
het vlees vervangen door in boter
gesmoorde plakken knolselderij,
italiaanse maismeel-polenta of tofoe.

Het is Ed/Anita een eer en tevens een
groot genoegen om nu de POLLEPEL
door te geven aan Marja Hoekstra.
We weten dat ze lekker, creatief en
haalbaar kookt. We hebben dat een
aantal keren gezien.

Ed en Anita.

Wit op zwart biedtde mogelijkheid om
advertenties te plaatsen. Wij rekenen
f2,5O per advertentie. U kunt uw
advertentie of oproep inleveren bij elk
lid van de redaktie.

Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 t 120112
Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 ¡ 1Æ697
Sylvia Hollanders, St. Odulphussf.26æ 112688
Marian v.d. I aeg, St. Odulphusstr. 41c 126110
Els Rooimans, Burghplein 9 ¡ 114112
Marcel Teheu, S:t. Adrianussü. 1 t 12432,

Overige medewerkers:
John Jansen, Niels en Rosaiie Wibier, Ronald
Rovers, Bart Oosthuizen, Ed Marcelisaen en
AniA, Edjoe Osinski, Hanne Kok, Rob Spijker,
Hans Hoekstra, Els Stâal.

Gopij voor het \rolgende nummer:
voor 1 januari 1994. De redaktie behoudt zicht
het recht voor stukkên in te korten.
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Advertenties

En nu let op l/Vitte dorpbewoners!

Alhoewelwilde eend van de poelier te
verkrijgen is en beslist niet duur is (er
is veel Poolse ímport), kunt U dit
gerecht óók kostelijk klaarmaken met
(goedkope) Parelhoen of met een

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

Te koop:
Wijn Vin du Dok, village blanc. Nu
weer volop aanwezig!
1 fles / 11,-
1 doos (12 flessen) f 125,-
St. Odulphusstraat 41

Gezocht:
Wij zoeken een lieve oppas voor onze
dochter 15 maanden oud voor twee
middagen in de week. Dagen in
overleg.
O.en F.van Heeswijk-Moschini. Petrus
Dondersstraat 24, telefoon 127032

mogelijk wit aan de binnenkant) De
schilsnijdt U in ragfijne reepjes (leuk
karwei-tje voor uw kind) en dat legt U
5 minuten in een pannetje kokend
water. Pers de geschilde sinaasappe-
len uit (als U het te weinig sap vindt
dan nog een derde sinaasappel).

Gezocht:
Wij zoeken voor 1 keer in de week
een hulp in de huishouding. Wilt u
voor ons uw hulp eens vragen? Tel.
1 15056

Gevraagd:
Wie kan ons helpen aan authentieke
(zwarte) deurklinken en suitedeur
handvaten? Tel. 115056

Gezocht:
Wij zoeken ook een hulp in de huis-
houding. Wie kan ons verder helpen?
Lex Bosselaar en Jaco v.d. Stelt. Tel.
120112.

Te koop:
Speelgoed-winkel met toonbank,
blank hout met gekleurde vlakken.
Te'.114112

ì



Baanpadt
Mei vorig jaar werd in het DAF-mu-
seum de afscheidsreceptie gevierd
van bestuursvoorzitter Van der Padt,
die werd opgevolgd door Cor Baan.
Ter gelegenheid daarvan werd de hel-
lingbaan, die de twee verdiePingen
van het museum met elkaar verbindt,
gedoopt in Baanpadt. Het moet die
dag in mei een vrolijke boel geweest
zijn. Vooral toen Cor Baan zijn voor-
ganger Van der Padt oP de leger-
brancarddrager door het museum
reed. De brancarddrager, een bran-
card op wielen achter een fiets was
een vinding van Hub van Doorne. De
top van het bedrijf op een door Hub
van Doorne ontworpen brancard. Wat
een genadeloze metafoor! Ruim een
half jaar later werd het management
van DAF verantwoordeliik gesteld voor
de onttakeling en scandeerden DAF-
werknemers 'Minstens één Baan weg
bü DAF'. Ook tegen de achtergrond
van het verhaal in The SundaY Times
over de geldverslindende bezoekies
van directieleden €tan het Britse
Leyland-DAF lijkt het Baanpadt, hoe
rolstoelvríendelijk ook, een beetie te
detoneren. Baanpadt weg! hoor je de
DAFfers al roepen.

Plian voor het museum
Het plan om een DAF-rnuseum in

Eindhoven te vestigen dateert al van

zeven iaar geleden. Toen werd con-

Speleoloog uit het Witte DorP

Begin dit jaar prijkte op de weekend-
bijlage van de Telegraaf een foto van
een uitgemergelde witte dorp bewoner
Hans van Ech. Het verhaaldat daarbij
hoorde, ging over een bijna fatale

exploiratietocht in een grot in de

binnenlanden van lrian Jayia, het
voormalig Nederlands Nieuw Guinea.

Twee maanden lang onderzocht een

team van 16 speleologen het stroom-
gebied van de Ok-sibiel-rivier. Dit
gebied bevindt zich in het centrale
hoogland en is door slechts enkele
buitenlanders bezocht in de iaren '50
waarna het afgesloten is voor buiten-
landers. Met steun van de lndonesi-
sche regering en missionaris, pater

Kees en de Papoea's ziin onderaardse
rivieren en grotten geëxploireert en in
kaart gebracht. Wekenlang leefden zij

samen met de Naglum stam in de
oerwouden van dit ondoordringbare
gebied. Om uiteindelijk, na vele
avonturen en ontberingen, z'on 6,5 km
gangenstelsel minutieus in kaart te
brengen.

Hans van Ech en Petra van KniPPen-

berg maakten deel uit van deze
expeditie, en samen met hun collega's
maakten zij van deze exPeditie een

schitterend band-diaverslag.
De diaserie geeft naast de werkzaam-
heden van het Nederlandse team in

het veld een impressie van het leven

tact gelegd met Rob Lammers, een
vrachtwagenchauffeur die in een oude
fabriek in Glanerbrug een prachtige
collectie van de sloop geredde histori-
sche DAF-voertuigen had biieenge-
bracht. Lammers werd benoemd als
manager van het museum. De raad
van bestuur reserveerde destijds drie
miljoen gulden voor de bouw van een
museum in Eindhoven. Net oP tiid, zo
bleek later. De neergang van het
bedrijf moet de DAFfers door de ziel
snijden.

Het DAF-gevoel
DAF is geen gewoon bedr'tjf. Mensen
zijn eraan verknocht. Zelfs de bedrijfs-
sinterklaas vierde er onlangs zl¡n

vijftigjarig jubileum. Guus Heiligers,
die in 1944 naar de bedrijfsschoolvan
DAF l<wam en er ziin carrière afsloot
als hoofd voorlichting, heeft het dan
ook over het DAF-gevoel. Als vriiwil-
Iiger verzorgt hii nu de public relations
van het museum. En hij vertelt weer
over meneer Hub die door de fabriek
liep, met iedereen een praatie maakte
en ondertussen sigaretten uitdeelde
(Kings Cross, een Eindhovens merk,

dan helpen wij elkaar). 'Gaat hef''
vroeg meneer Hub dan. En dan zei de
aangesprokene dat het goed ging en

kreeg hij een sigaret gepresenteerd.
En als hij dan thuiskwam zei hiitegen
zijn vrouw: 'Meneer Hub was nog bii

en de cultuur van het gei'soleerde

bergvolk van de centrale hoogvlakte

van lrian Jaya. Na vele andere plaat-

sen tonen zii deze serie nu ook in
Eindhoven en wel oP dinsdag 19

oktober a.s. in de zaal van café de

Oude Sint Joris, Helige Geeststraat'

Aanvang 20.00 uur en einde zo rond

22J5 uut. De toegangspriis van een

tientje komt ten goede aan de finan-

ciering van het Proiect en de oPzet

van vèrvolgexpedities naar dit gebied'

Tot 19 oktober' 
n. Rov"rs

me, sigaret van gehad.' DAF ontwik-
kelde zelfs een familietaal. Het perso
neelsblad met de rubrieken Dafinities
en Daffaires. Heiligers: 'Als ie na het
eten een sigaretie opstak, dan noem-
de je dat een Dafterdiner. En toen een
Daf-model met een nieuwe neus werd
gepresenleerd kregen de autoiourna-
listen van ons een fles Daftershave'"
Politiebusje
Hoe maak ie het DAF-gevoel nog
duidelijker. Heiligers wijst op een
bestelbusje in de museumhal. Een

oud zwart-wit politiebusje dat ooit in
Eindhoven reed. OpgeknaPt door
garage Flandria uit Brugge. Een Daf
geadopteerd door Belgen. Leden van
de DAF-dealervereniging knaPPen

oude Dafies op voor het museum. Als
ik Heiligers vr¿rag waarom een bedriif
als Philips niet dergeliike sentimenten
oproept, kükt hi¡ me meewarig aan:

"Het is natuurlijk ook niet zo eenvou-
dig om trots te zijn op een lamPje."

Trap-auto
De liefde voor het produkt is overdui-
deliik, maar het DAF-verhaal begón
ook met de liefde. ln het museum
hangt een foto van kinderen in een
trapauto. De trapauto werd door Hub
van Doorne gemaakt. Hij bouwde de
auto voor de zusjes van Maria, een
meisie uit zijn dorp op wie hij verliefd
was en met wie hii later zou trouwen'
Baltsgedrag dat een hele auto-indus-
trie tot gevolg was. De trapauto was
zijn eerste auto, maar Hubvan Doorne
begon 65 jaar geleden samen met ziin
broer Wim bescheiden in een werk-
plaats aan de Tongelresestraat.
Precies op de plaats waar nu het
museum is gevestigd. Een van de
eerste klanten was Philips, waarvoor
de gebroeders van Doorne fietsenrek-
ken maakten. Een flinke oPdracht,
want Philips w¿rs toen al een groot
bedrijf. Binnen een jaar hadden de
Van Doornes 5O werknemers in dienst'

Burghstraat
ln 1930 verhuisde het bedrijf naar de
Burghstraat en twee iaar later werd de
n€tam veranderd in Van Doorne's
Aanhangwagen Fabriek, kortweg
D.A.F. Die A was volgens Heiligers
zorgvuldig gekozen en kon later voor
Automobiel staan, een ambitie die de
gebroeders toen al hadden. Maar

voorlopig beperkten ze zich tot aan-
hangwagens en opleggers, want
direct na de oorlog werd de markt
overspoeld door legermaterieel. De

eerste vrachtauto kwam er Pas in
1950. Voor de produktie van de
vrachtauto's werd het huidige complex
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aÉ¡n de GeldroPseweg betrokken,

DAF II.
:

Variomatic
Weer acht jaar later, oP 7 februari
1958, werd op de Rai de Daf 6OO met
Variomatic gepresenteerd. Het uiterlijk
van deze eerste naoorlogse Neder-
landse personenauto bleef een goed
bewaard geheim, hoewel de vakPers
van te voren alle moeite deed om er

achter te komen. Heiligers weet nog
hoe tegenover het DAF-comPlex in

café Eldorado redacteuren van het
blad Autovisie quasi-geïnteresseerd de
flipperkast bespeelden, maar onder-
tussen het DAF-terrein goed in de
gaten hielden wat¡r een zwaar geca-

moufleerde Daf 600 zijn proefritjes
draaide.

Auto voor invaliden?
Hoe pienter het Pookie ook was, de
automaat werd in Nederland geen

succes. Een kostbaar onderzoek
moest de oorzaak achterhalen. De

slotconclusie van het rapport was: "De

doorsnee Europeaan die zich met veel

moeite de kunst van het schakelen
heeft eigengemaakt, wil van deze
verworvenheid voor geen goud af-

stand doen." Volkskrantredacteur Cor

van Heugten schreef enthousiast over

die eerste Daf 600, maar hij legde wel

onbedoeld de vinger oP de zere Plek
door na een proefrit te schrijven: 'Zelfs
een invalide met één been kan erin

rijden." Heiligers wiist op de rally- en

race-auto's in het museum: 'We
hebben er alles aan gedaan om het

beeld van Daf te veranderen, maar we

hielden het imago van oude dames en

gebrekkigen."

Rijdende regenias
De Daf 600 was trouwens niet de
eerste personenauto van DAF. ln 1941

maakte Hub van Doorne een ontwerP

voor'een rijdende regenjas die in de
gang kon staan', een overdekte

driewieler. Van de Rijdende Regenjas
werden twee exemplaren gemaakt' Hii

was voorzien van een 1 cilinder 125

cc motor en kon madmaal 55 kilome-

ter per uur. De Rijdende Regenjas
werd nooit in produktie genomen. Het

exemplaar in het museum is jarenlang

door de clown van circus "'t Hoefke" in

Deurne gebruikt. De driewieler had

slechts één deur en een oPen dak.

Heiligers: 'Als je omviel aan de kant

van de deur, kon je er nog altiid uit via
het open dak."
Zo'n uitweg moet er toch ook voor
DAF zijn' 

Hans Hoekstra

Historie

Baltsgedrag dat een
auto-industrie tot gevolg had
De eersfe afspnak om het DAF-museum te bezichtigen gaat niet door' Op de

ges/ofen deui hangt een brlefie met de te1st: 'Ook wii lopen mee met de grote
-demonstntie. Dus-niemand aanwezig.' Het is woensdag 1o februari en voor het

Eindhovensestadf¡uÅs zingen DAF-weñ<nemeß op de wiis van Peter Koelewiins oude

hit'Btijf van d'n DAF af , ik-waarschttw niet meer!' De volgende dag ts het museumper-

"on""twel 
aanwezig. De demonst¡atie tegen de masale ontslagen heett die dag een

wat ingetogener kalaÆer: een bedevaart-per fieß naar Handel om tiidens een mis in

de Oize Lieve Vrouwe ten Hemetopneming biistand af te smeken.

f%-
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De vorige keer waren er veel reacties.
Daarom ook dit keer weer een Wide
gram. Nu is er niet een bepaald
thema, maar hebben de woorden toch
wat met het Witte Dorp te maken. De
fles wíjn is gewonnen door Leon van
Gorp. DÍt keer wordt er weer een fles
Vin du Dok verloot onder de inzendin-
gen. Uw inzending kunt U voor f
januari inleveren bij Lex Bosselaar, St.
Odulphusstraat 19.

Lex Bosselaar en John Jansen

Horizontaal

1 oplichten door ondergaande
hemellíchamen (16)

I dit geluid gaat je aan 't hart (8)
9 wekvogel (4)
10 niet schuchter van de warmte

afgelopen zomer (B)
12 deze kersen openen de dag (7)
13 3+1=333 (6)
f 4 alsof je niet mager bent (7)
15 loon voor status witte dorp (19)
17 klassieke afstand in klein en groot

(5)
18 dromen zijn slaapplaats van een

vis (6)
21 geschriften met 1dm3 en de eerste

60 min. (10)
22 gevangenis voor versprekers (11)

Oplossing vorige keer

Horizontaal
1 bungalow, 6 taks,7 zomervakantie,
1O kampeerwagen, 11 tol, 12 vivre,
13 inwr¡ven, 15 dieprood, 16 reisver-
slag.
Verticaal
1 bankpapier,2 grot,3 latent,4 weken-
lang, 5 Hemelvaders, T zwam,8 Ver-
zekering, 9 Nieuwpoort, 14 vermaak.

Verticaal

1 bijverschijnselvandelichtjesroute
(16)

2 makreel in de ster (7)
3 niet blijven zitten ¡n de menopau-

zes (10)
4 met het produkt van deze vogel

de boom in (3)
5 na afloop deze toneelspeler bij de

krant verlossen (13)
6 vertrek van bedenkelijke politiek

bedreven (11)
7 bovenkamer (11)
11 homofiel familielid (5)
16 afstellen tot gevolg (10)
19 oenige vrucht (5)
20 natte stemmingen (5)

Nogmaals over "tienties"

bijzonder verdienstelijk hebben ge-
maakt binnen de wijk, op wat voor
manier ook, op deze wqze te eren.

Weet U iemand in uw omgeving, een
inwoner van het Wtte Dorp, waarvan
U denkt dat hij of zii zo'n teken van
erkentelijkheid heeft verdiend, geeft U
dat dan even door aan een van de
bestuursleden van Stichting Het Witte
Dorp.

Marcel Teheux lel:'124522
Lilian Versmissen tel:121569

verschillende activiteiten voortvarend
worden aangepakt.

Na berekening via het telraam is
gebleken dat de helft vergeten is actie
te ondernemen. Kan gebeuren. Voor
alle duidelijkheid nogmaals de reke-
ningnummers: giro 275062 of bank
3500.17.719
Marc van Hóeswijk, penningmeester.

W¡dogram Ere-speldje W¡tte Dorp:

Witte Dorp

Vorig jaar lieten we een prachtig
zifueren speldje ontwerpen met een
herkenbare '\ff" van het Witte Dorp.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie reikte
het bestuur die ere-tekens uit aan
mensen die zich jarenlang, met veel
resuttaat, voor het belang van het
Witte Dorp hadden ingezet. Het bleek
dat alle aanwezigen veel plezier
beleefden aan deze wijze van dank
overbrengen. We hebben nog meer
speldjes en we willen er een gewoon-
te van maken, om mensen die zich

üùffiw

Zo ongeveer een hall jaar geteden
hebben wij als bestuur aan de bewo-
ners van het Witte Dorp steun ge_
vraagd. Naar aanleiding van de,Vele
tientjes maken licht werk"-actie heeft
ondergetekende de rekening van het
Witte Dorp (en dus van u) zien stijgen
met circa / 1.OOO,=. Als bestuur willen
wij de vele tientjes-gevers bedanken;
wij zullen ervoor zorgdragen dat de

aan wie zou U dat willen toekennen?

1

VAKAruRE

l+Ny?LGMi':1fv '

ñø
,l Oo{l-

BESTUURSLID
Door het vertek van een van onze bestuurreden is er een plaats in het bestuur van destichting-witrgDorpwijgg\omei.wl;-*Ë'.""iilpirä;d.,äïäñìi..r*
qeryonlijktrgid die-een o-"toeti¡te téltãrsräi'wil ve¡vulten in het iealiseren van dedoelen van de srichtins witæöorp. c"üð" á" r,ui¿ig.-ruä;r,;iliö;ä her besruu¡,geeft de srichtine witË oorp uij ããt¡;;*te geschiktheid de voõrkeur aan eenhuurder boven eãn eigenaar/bewoner.

Funktie eisen: -Bewo*liA|9! Wirre Dorp, _Enrhousiasme, _Gedrevenheid,
-Bereidheid plaats te nemen rn een van de werkcommissies.

ilf*#fJlil-ff: maat per ma¿nd een overteg (excl. zomeneces). _Een uitdagende

-Een bescheiden onkostenvergoeding

ilå*i$å'itråffi*î*rJ*îå'tii#'*åi'ä'Iff å"ilffii#å:t*L,*
iSlTtäåî 

(mondeling of schrifteli¡k) richæn aan Marcel reheux sL Adrianusstr. r,

(w



Onderhoud Pagina 5

ln kort bestek
berichten van het onderhoudsfonds
Nee, nee, dit is geen nieuwe kookrubriek in de Wit op Zwart kant. Met ingang van dit
nummer is "lN KORT BESTEK' een nieuwe vaste rubriek in de Wit op Zwart knnt. Doel
van deze rubríek is om alle bewoners van het Witte Dorp in het algemeen op de

hoogte te houden van de activiteiten van de Vereniging Onderhoudsfonds Het Witte

Dorp, kortweg het OHF genoemd- Nog even voor alle duideliik: het doel van deze

ruøiiek is gþ¿om de leden van het OHF specifiek te informeren over biivoorbeeld uít

te voeren onderhoud*terlcaamheden. De frequentie van het vercchiinen van deze

knnt is daarop niet algestemd. Ook leent de soms gedehilleerde informatie zich niet

voor deze knnt. Dus sfaat er rets op stapet vanuit het OHF dan lçiigt U als individueel

Iid hierover via een aprt schriiven altiid bericht.

Laatste gebeurtenis was de algemene
jaarvergadering, alweer een Pær
maanden geleden (meÍ). Als alles
goed is gegaan dan hebben de leden
inmiddels het verslag in hun brieven-
bus gevonden. De uitgave van dit
verslag heefi wat op zich laten wach-
ten omdat onze secretaris gezins-
uitbreiding heeft gekregen. Een flinke
zoon! ln de tussentijd is er veel
gebeurd, waarover wij U hieronder in

een kort bestek informeren.

Ten eerste hebben we versterking
gekregen van 2 Personen, te weten
Piet Zuidhof en Hans Scheerlings. De

laatste is een oude bekende en heeft
reeds veel ervaring in de OHF werk-
zaamheden. Hieronder in het tekstka-
der volgen nog eens de namen van
alle bestuursleden van het OHF met in
het kort, in enkele kenwoorden om-
schreven, waarvoor zij staan.

Over de laatste stand van zaken
betreffende de op de algemene
ledenvergadering aangekondigde
schilderonderhoudsbeurt bent U als
lid inmiddels ook geÏnformeerd. ln het
kort komt het hieroP neer: KOVOS,

het ingehuurde adviesbureau heeft

haar werþaamheden atgerond. OP

basis hiervan zijn we de onderhan-
delingen met schilders ingegaan.
Uiteindelijk is besloten om verder met
Schilderwerken Eindhoven in zee te
gaan. Uit verdere gesprekken met dit
bedrijf bleek dat de oorspronkelijke
aanpak van het gedeelteliik schilderen
van het houtwerk (onderdorpels) op
termijn veel duurder was. Het schilder-
bedrijf zou ieder jaar moeten terugke-
ren voor inspecties en het schilderen
van de rest van het houtwerk. Ook

zouden er kleurverschillen optreden.
Dit heeft ons doen besluiten tot een
nieuwe aanpak. Eerst komt er onder-
houdsbeurt betreffende de reparatie
van kleine defecten nodig voordat de
schilder zijn gang kan gaan. ln de
nieuwe aanpak van het schilderwerk
zijn alle onderdelen (kozijnen, deuren
etc.) van de woning apart opgenomen
in een meerjaren onderhoudsPlan.
Hierbij is een indeling gemaakt naar
ligging van de gevels (zuidkant,

noordkant etc.). De onderdelen zullen
dan volgens de Planning van d¡t
meerjarenplan telkens geheel biige-
werkt worden. ledere woning zal
indMidueel geofireerd worden. Om dit
alles toe te lichten en als vereniging
een besluit te nemen voor deze
schilderbeurt zal er een ledenver-
gadering bijeengeroepen worden. De

datum en plaats kunt U alvast note-
ren: maandag 22 november, vanaf
20.3{lu in Plaza Futura. Als lid kriigt
U hierover nog nader bericht in de
vorm van een agenda voor deze
bijeenkomst.

Op de laatste ledenvergadering is ook
besloten om een inhaalslag betreffen-

de prijsindexering op de OHF bijdrage
uit voeren. De biidragen zijn met 10%

verhoogd. De Stichting Beheer, die de
OHF biidragen beheert heeft dit
inmiddels uitgevoerd, zoals U aan Uw

afschriften gemerkt zult hebben. ln de
volgende rubriek g¿tan we wat dieper
in op de activitieten van de stichting'

lk besluit nu deze eerste rubriek. Heeft
U nog vragen of opmerkingen, aarzel

dan niet om een van de bestuursleden
te bellen. Tot horens!

Edjoe Osinski

J e-d oet-het- zelf-h u I Pg roep

Een teken van welvaart, van een volwassen natie. De t<wetsfuarheid van elk individu

wordt zichtfuar door de vele belangenverenigingen die er ziin. Op gebied van

bewonerszaken, emancipatie of coniumentenzaken. En natuurliik op gebied van

ziekenzorg. Toch bliikt er nog één groep rond te dwalen die niet door een gemeen-

scnappeti¡*e zorg wordt omringl: de slachtoffers van het k/ussen in huis'

De meeste ongelukken gebeuren in

en rondom huis. We weten het alle-
maal. "Maar dat gebeurt ons niet. Dat

overkomt alleen die onverstandigen,
die onhandigen." Totdat blijkt dat je
daar zell biihoort. Gevolg: een fysieke
en psychische wond, die slechts
langzaam geneest. Hieronder het

relaas van één van de slachtoffers.

Klein hoekie
"lk was bezig met de zetfklevende
linoleumtegels. Reuze makkeliik. Na

wat gepuzzel had ik het meest opt¡mâ-

le legplan. Zo min mogeliik snijverlies
dus. Langzaam maar zeker ontstond
er een fantastische vloerbedekking
onder mijn handen. Weer even oP-

staan, wat stappen terug en het eigen

werk bewonderen. Het ging uitste-

kend. De Plinten kwamen in zicht.

Daar moest ik de laatste Proeve van

bekwaamheid afleggen. Meten, afteke-

nen en rits, rats, snel het stanleymes

erover. De adem inhouden en ia hoor:

het paste perfect. De kamer kreeg zijn

vaste vormen weer. Met als gevolg dat
steeds meer oPPervlakte van de

ondervloer verdween. Tot dan was dat

mijn iWerlorloer" geweest waar ik met

een gerust hart oP kon tekenen,
rekenen en sniiden. Nog maar een

klein stukie te leggen en ik was klaar,

dus ook nog maÉ¡r een klein hoekie

werkvloer. En iedereen weet waar een

ongeluk zit. Dus ook in dat hoekie.

Bits, rats, snei.....te snel' Het stanley-

mes zette ziin snijwerk onverstoorbaar
door. Spijkerbroel€ t-aat me niet

lachen! OPPerhuid? Fluitje van een

centimeter of vijf. Schuchter kijk je dan

door ie broeksPiiP. En ie weet dat,

normaal gesProken, je bovenbeen er

niet zo uitziet. Hamlapjes bijde slager

misschien wel, maar ie bovenbeen?

Nee. Een bezoek aan de EHBO liiK

raadzaam. En oP dat moment besef je

niet dat dat het begin is van een lange

weg van revalidatie. Lichamelijk en

geestelijk."

Ontkenning en onbegriP
'Vanaf dat moment merkte ik wat het

betekent om een doe-het-zelf-wond te
hebben. Je hoort tot de groep van

onverstandigen die zichzelf hebben
vervrrond. De eigen nalatigheid wordt
nog biina zwaarder aangerekend dan

bewuste zeffuerwonding. Het wordt
niet met zoveel woorden gezegd,

maar je merkt het aan alles. De Pijn
die je hebt is "eigen schuld" en moet

!e maar zien te dragen' Medeleven

kun je niet of nauweliiks verwachten,

de aandacht is volledig gericht op de

vlaag van verstandsverbijstering die je

op dat moment wel gehad moet

hebben. Son¡migen lachen zelfs. En

daardoor ga ie je eigen verwonding
ontkennen. OPdat maar niemand het

merkt. Want nogmaals uitleggen dat

er een stanleYmes in je bovenbeen
heeft gezeten, nee, dat nooit."

ZelfhulpgroeP
"Op dat moment voel ie ie eenzaam.
Dan verlang je naar een stanleywon-

dencentrum. Er is toch ook een

brandwondencentrum? Nou dan. Maar

nee, er is niets. Je kunt er met nie-

mand over Praten. Dus heb ik maar

de Je-doet-het-zelfhulpgroep opge-

richt. Zodat we begriP vinden bij

elkaar. En anderen kunnen waarschu-

wen, preventie zogezegd. Want een

doe-het-zelf-wond grijpt veel dieper in

dan ie in eerste instantie denkt'
Misschien helpt ook dit artikel al, om

een dergelijke verwonding bij iemand

te voorkomen. lk hoop het want het is

geen pretie."- Een doe-het-zelver

Een un¡ek uitzicht op de Burghstraat
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Buurbwerk, O & oplossing voor overlasti,

o

(Van een onzer verslaggevers)

EINDHOVEN - Jongeren in
de stad moeten de mogelijk-
heid krijgen elkaar te ontrnoe-
ten op zogenoemde praatplek-
ken. Daarvoor hebben Buun-
werk Eindhoven, opbouw-
stichting O&O en de ge-
meentepolitie gepleit bi! het
gemeeniebestuur. Volgens de
instanties kunnen jongeren el-
kaar daar treffen zonder over-
last te veroorzaken. De ge-
rneente stelt nu geen geld te
hebben voor de inrichting van
zulke plekken, maar sluit bij-
dragen in de toekomst niet
uit.
Dit ant'woordt het college van
burgemeester en 

- 
werhõuders

PvdA-raadslid F. Cansizlar.
Het raadslid informeerde eer-
der bij B. en \ü7. of zij op de
hoogte waren van het bestaan
van jongerensuaatgroepen in
Nieuw-$Toensel en zo ja, of
de gemeente bereid is te vol-
doen aan hun vraag om eigen
plekken in de stad. Op die

manier wordt een .oplossing -
geboden voor de overlast diã
jongeren nu vaak op straat
veroorzaken in verschillende
wijken.
Cansizlar noemt als voorbeel-
den daarvan crossen met

"Praa"

o De iongeren-praatplek in Heèsterakker.
loto Kees Martens

Brabants geva^arlükste rcnrispunt op Geldropse\Meg

voo ngef€Il; "

brommers, brommerhandel,
scheuren met auto,s met dé
stereo op volle kracht, vanda_
lisme, provocerend gedrag en
verbale agressiviteit. Het pv_
dA-raadslid stelt dat vaak pas
in-gegrepen wordt als de pro-
blemen geëscaleerd zijn, de
buurt dit signaleen en vervol-
gens hulp eist.
Barricadentiid
Her.college zegt op de hoogte
te ajn van het besÉan van

"' jongerenstraatgroepenr ...., Vol-,.
gens B. en \ü7. hebben niet
alleen inwoners van Nieuw-
Iüoensel maar ook bewoners
1'3rn 't Hofke, Bloemenplein,
Hugo de Grootplein, Arnau-
dinaplein, Manin Luther
Kingplein, Burghplein, Kabel-
straat, Groenewoudseweg, Sa_
mariaplein en Heesterakker
geklaagd over het gedrag van
,ongeren voor hun deur. Het
zou B. en 'lüØ. overigens niet
verbazen als het feitelijk aantal
groepen in de stad hoger is.

r rrÌ T3 Tn rt"

zwartste vlekken riggen
op Rondweg in Eindlroo*o
(Door Pier Snijders)

EINDHOVEN - Eindhoven
scoorde: omdat het aantal ver_
keersslachtoffers het afgelopen
jaar is teruggelopen, kreeg- de
gemeente eergisteren van het
ministerie van Verkeer en rJía-
tersraar in de actie ,ll/rin 25 o/o'

een premie van / 58.1g9,g0, de
hoogste in de regio. Die me-
daille heeft echter een keerzijde:
Findhoven scoort nog veel in-
drukwekkender - zeven keer _
op de provinciale 'Black-spot
top rien', het lijstje van de
meest gevaarlijke verkeerssitua_
ties.
Black-spots (zwane vlekken)
zijn lokaties wâar in drie opeen-
volgende jaren zes of meer on-
gevallen mer persoonlijk lemel
hebben plaatsgevonden. In de
periode 1989-1991 telde de
provincie 188 van zulke onge-
vallen-concenüatiepunten, ver-
deeld over 43 gemeenten.
De kemgroep Analyse Ver-
keersonveiligheid van het Re-
gigla{ Orgaan Verkeersveilig-
heid Brabant (ROÐ heeft dit
jaar voor her eersr alle black-
spots op een rijtje. gezet, het_
geen automatisch resulteerde in
een rop tien. Eindhoven is daar-
in veruit koploper. In toual telr
de stad maar liefsr vilftig black-

spots. De vier gevaarlijkste lo- kruising Eisenhbwerlaan/!Øol-
caties.-van de provincie liggen vendijkl
ook allemaal in Eindhoven

Rondweg Í'::tî1,,:Jt"i'ìn onçvaren_De {1e gevaarlijkste kruispun- concentratie-p"",ã" i"'Èi"atä'_
ll tjp:ll.Taal terug^re vinden veñ re rijmen met de p..*i.op de .Ernd.hovense Rondweg. voor verkeersveiligheid die eer_Het kruispunt Geldropsewe!/ gisteren *..¿ 

"ilær.iËtù;;-Hugo van der Goeslaan voeã [eerswethouder ñ. """ 
:jË.

de ranglijst aan mer 25 ongeval- _Spek ,,Dai i, "i.i'ro ää.ilitiIen.met.qe-rsoonlijk letsel-ín de eindhóven vormt de t"Ã;;pgriode '89-'91. Twèede op de bevolkingsconcentrade in delijst is-het kruispunt Klooirer- provinciel N.rg.o, *á.., i, tädreef,{K¡onehoefstraat (18 on- verkeer 
"t ãñk-;Ëï;;.'H.;

gevallen me_t tetsel); derde het kruispunt dldrd;;*;ñ";i:kruispunt St. Bonifaciuslaan/ weg ^Uiiváo.Ueeld. 
moet daoe_

letrus DondersstraatÆ_iuslaan 1i¡ti aó.obi-ãiõr.ïi.,;iä.(l4ongevallenmetletsel). f,ogisct 
-ãat 

daar d;- ;;;;Op d: black-spots vier ror en onfevallen ptaatsùrraen, ;i;;;met tien vonden in de periode je -verdei nog zo,n g".l 
".i_'89-'91 overal 13 ongevallen i..ersbeleid.,,

plaats. Op de vierde olaats staat Van der Spek verder: ,,þisthet Eindhovense ^ kruispuni oÃà"i ir.i op de Rondweg_
F:t:llit\ TunnelÆmmaqiircgV -t*iri"g." ,o enorrn druk is, isMathildelaan genoteerd. Op-de ht h;;ï;;r"plex om ¿"". i"i.á_vijfdg eg.3evende plaats kruisin- rt 

""to..iãìêrUeæri"ge¡ ""îi.gen in Tlburg. búñ;. ban praar je al gauwZesde is de kruisins Heisuaat/ ou.r-á. ã""1.,! van ;g:îiËMarkt/1.lieuwrtr""t l' so" ãn uloe.sJ- kiìirirrg.rr. Maar weBreugel. De plaatsen 8, 9 en l0 k"r;; -ã; 
uãrte.rru.ilieh.iày9t*" weer-ingenomen door oor ãp Ãà.r. -r"iJ;"dË:Eindhovense lokades: de krui_ ,r..r, 

-ii¡uoorbeeld 
;;; Ë,sing Elzentlaan/St. Torislaan/ op*iUu"r'u.rvoer te beuekkenStratumsedijk; de kruising no- ui¡r..ua..i"iñ, 

rv vvsw*!¡¡
schdijldKronehoefstraat e., ¿e Sij t et s"menstellen van de

- enigzins gedateerde _ Black-
spot rop tien heeft het ROV ookde verbeteringen gei,nventari_
seerd, die mogelijk al uitge_
voerd zijn of worden voor6e_
reid. Daaruit blijkt dat Eindho_
ven niet berust in de verkeers_
onveiligheid op dè Rondweg of
elders.
Op de kruispunien twee en vier
van de top tien is inmiddels dè
verkeersregelinstallatie a¿rnge_
past. Voor kruispunt acht is
besloten tot infrastructurele
v.erbeteringen. De aanpak van
de kruispunten één eo negen
wordt uitgebreid bestudeJrd.
Alleen voor de kruispunten drie
en tien worden nog geen maat_
regelen voorbereid.
Het ROV, zo blijkt uit ee¡r
artikel in het periodiek Brabant
Veilig, is van plan voonaan
regelmatig een black-spot lijstuit te brengen. Aan ¿e tran¿
daarvan kunnen gerñeenten en
andere overheden prioriteiten
s.tellen in de aanpak van gevaar_
Irrke verkeerssituaties. De black_
spot lijst past in het Meerjaren_
plan Verkeersveiligheid f¡Upflvan de rijksoverheid en in de
taakstelling dat het aantal ver-
keersslachtoffers voor het jaar
2O00 drastisch naar beneãen
moet.

Verantwoordeliikheid
Omdat e¡ geen samenhangend
voorzieningen-aanbod is, be_

i zinnen maatschappelijke in_
i stellingen in Eindhoven zichI op een aanpak van de proble-
, matiek, aldus B. en W. ,,De

*"gebrck" aan .mensen die zich
op dit vlak willen inzerten,
vereist,sen andere benadering.
De aâàpak die deskundigen

I als buunwerk, O & O en ge-' rneentepolirie momenteel
riToorstaan, is,,vindplaatsge-
richt", aldus B. en $Ø. ,,Dèze
kenmerkt zich door er zo

I \¡roe€ mogelijk bij te zijn en
, een kondurende en lichte be-
, lundeling. Meer preventief' (lus." Het college is bovendien

I'an mening ,,dat de eigen
veranrwoordelijhtreid en het
oplossend vermogen van

¡ ouders en buurtbewoners
voorop dienen te staan',.
Voor verdere oplossingen

' wachten B. en !Ø. de uitkom-
sten af van de experimentele
praatplek in Heesterakker, een

r fuútiatief van de Haltwinkel en
de wijkraad. Zeker is wel dat
a.lléén het inrichten van praar-
plekken geen soelaas biedt.
fle jongeren moeten actief
worden benaderd, betoogt hetr college.



Geniet U óók zo van het Plein?

AI jaren zijn we intensief bezig met het verbeteren van de lcwaliteit van de huizen en

teetomgeiing in onswitte dorp' Het resultaat is er dan ook naar. Onze wiik is een zéér

gewitdé wijk om te wonen. De meeste huizen vemtilen van eigenaar nog voordat
-øet<en¿ is dat ze te koop zijn. De nieuwe bewone¡s ziin vaak ionge mensen die deze

wijk ook evaren als een i¿eate plek om kinderen groot te blgngen- Ook dát is te
merken. De stnten en voonl het ptein zijn gelukkig een zéér gewild verblíifs- en

speelterrein van ouders en kinderen in de meest uiteentopende leeftiiden en dus ook

ipeetbehoetten (waanan niet altijd t<an worden voldaan). Het gevolg daaruan ís dat

de openfure ru¡mte bínnen onze wijk steeds meer onder druk komt te staan en dat is

te zien.

Onze huizen en tuinen zien er nog
steeds prachtig uit. Daaraan wordt
ook zeer veel individuele aandacht
besteed. Het openbare groen verkom-
mert echter duidelijk en dat komt niet
alleen door het intensieve gebruik,

maar óók (en misschien nog méér)

door onzorgvuldige omgang met het
openbare groen en het meubilair.
Het is reuze leuk om hutten in bomen
te bouwen, maar als daar minstens 10

kinderen mee bezig zijn en daarvoor
van allerlei bomen en struiken takken
beginnen af te rukken is dat niet best
voor de levenskansen van het groen'
Languit liggen of zitten met z'n allen
in de hegjes is ook zo lekker en fikkie
stoken in de prullenbakken is een
geliefde bezigheid, om die daarna, als
je je verveelt, ook nog maar eens in
elkaar te trapPen.

l-aatst leidde die verveling tot het
"afpellen" van een hele ionge boom
aan de ingang van het Plein bij de
nieuwe'telefooncel". Er is zoveel bast
afgetrokken dat de boom het waar-
schijnliik op den duur niet zal overle-
ven. En zo ziin nog legio voorbeelden
te noemen.

Op het DAF-terrein is men met de
nieuwbouw begonnen en binnen een
jaar zullen een aantal families hun
nieuwe woning, maar ook hun nieuwe

Ter ondersteuning van de bewoners
van het Witte Dorp bij het verrichten
van kleine klussen aan woning en

toebehoren, heeft de Stichting een
hogedrukreiniger aangeschaft. Deze

reiniger kan tegen een kleine vergoe-
ding door alle bewoners van het Witte
Dorp van de Stichting worden ge-

leend. De bedoeling is oP korte
termijn ook een ladder oP dezelfde
wiize ter beschikking te gaan stellen.
Om het een en ander in goede banen
te leiden en de beheerder van de
reiniger niet onnodig te belasten is de
volgende regeling oPgezet:

- Voor het lenen dient een vergoeding
te worden betaald van fl. 10,- Per
dag of fl. 7,50 per dagdeel.

- Lenen is alleen mogeliik via telefo-
nisch reserveren. Men kan hiertoe
op werkdagen 's avonds tussen
20.30 en 21.30 uur de beheerder
bellen.

- Op werkdagen is alleen het lenen
voor een hele dag mogelijk. Men
dient dan de reiniger de avond
ervoor tussen 21.00 en 21.30 uur oP

te halen en de volgende avond

Hogedrukreiniger

omgeving "in bezit" gaan nemen' De
druk op het plein zal daardoor fors
toenemen.

De gemeente zal oP termiin een
bedrag beschikbaar stellen voor
herinrichting van het plein en omge-
ving, maar met die herinrichting alleen

zullen we er dan niet zijn. We zullen
ons ook meer bewust moeten worden
van het belang en de waarde van "ons
plein" als speel- en ontmoetingsruimte
en als "groene long". Dat betekent dat
we er heel zorgvuldig mee om zullen

moeten gaan en als ouders en omwo-
nenden de jongere bewuster zullen

moeten begeleiden daarin. De herin-

richting van het plein straks biedt daar
wel een unieke kans voor, want we
kunnen dan de kinderen uitnodigen
mee te denken om het Plein ook voor
hen zo aantrekkelijk mogeliik te
maken en ze zo te stimuleren mee

verantwoordelijk te ziin voor het goed
instandhouden daarvan.

Maar ook nu al kunnen we er met
elkaar voor zorgen dat onze omgeving
en ons plein dezelfde kwaliteit blijven
houden als onze huizen, als we bereid
zijn met elkaar onze ogen wiid oPen

te houden om te zien wat er gebeurt

en elkaar te helPen er oP een goede

manier mee om t" non'o" 
Redaktie.

tussen 20.30 en 21.00 uur weer in te
leveren.

- Voor het weekend geldt voor de
mensen die een hele dag lenen

dezelfde ophaal- en terugbrengre-
geling. Mensen die voor een och-
tend lenen dienen de reiniger ook
weer de avond ervoor oP dezelfde
tijd op te halen en tussen 13.00 en

13.30 uur terug te bezorgen. Men-

sen die de reiniger een middag
lenen kunnen hem oPhalen tussen
13.30 en 14.00 uur en dienen hem

terug te bezorgen tusen 20.30 en

21.O0 uur.
- lndien gewenst door beheerder

danwel bewoner kunnen in overleg
deze oPhaal- en terugbrengtiiden
worden aangePast.

- Mensen die bii de beheerder niet

bekend ziin dienen met geldig

identiteitsbewijs aan te tonen dat ze

woonachtig ziin in het Witte DorP'
- Voor diefstal c.q' schade die door

onjuist gebruik is ontstaan wordt de
lener aansPrakeliik gesteld.

Voorlopig is Leon van GorP beheer-

der, ziin telefoonnummer is 126110.
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Nieuwe inricht¡ng Burghplein
Er worden nu plannen uÍtgewerkt voor een nieuwe inrichting van het plein. Op de
foto is een maquette te zien van het plan dat in Wit op Zwart nummer 1 van f 992
gepresenteerd is. Verdere informatie is bij Ronald Rovers te krijgen.

Klein n¡euws
- De doorsteek tussen de Burghstraat

en de Heezenrveg over het voormall
ge Dafterrein, bevalt erg goed.

Helaas is die nu afgesloten voor de
bouwwerkzaamheden, maar volgend
jaar is er bliivend een snelle door-
steek. (zonder verkeersdrempels?)

- Op de Wilakkerstraat is een midget-
golfbaan gekomen in één van de
voortuinen. Het is niet bekend of die
ook voor iedereen toegankeliik is.

- Sinds de oprichting van de krant ziin

er al drie kinderen geboren bii

redaktieleden. De laatste is de zoon

van Ruth: JiP. Welkom in het Witte

Dorp.
- ln de Wilakkerstraat hebben enkele

oplettende bewoners een dief opge-
pakt. Wie volgt dit voorbeeld?

- Voor de tankslag bij het witte huis in

Moskou was er al een tankslag in

het Witte Dorp. Veel oude olietanks
ziin opgeruimd of onschadeliik
gemaakt. Helaas hebben we geen

foto kunnen kriigen van de rii met

tanks in de Burghstraat.

Heeft U klein nieuws voor deze ru-

briek, meldt dit dan aan één van de

redaktieleden.

/,t¡øzo,r/ø,r ir"lof
Lichtjesroute
De lichtjesroute betekent voor mij:

'achterlichtjes'-route, uitlaatgassen-
route, gedreun van auto's-route.

De lichtiesroute is oP dit moment
-iedereen riidt in ziin eigen auto, met
de fiets is er niets aan, want je wordt
van de weg gedrukt door de stank en

het blik van de auto's- slechts een
milieuviiandig evenement, en Witte-

Dorpelingen zouden hier niet aan mee

moeten doen. Dus weg met de licht-
jesroute uit het Witte DorP!

Els Staal,

bewoonster hoek Burghplein/Leonar-
dusstraat.
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Het Daf-terrein
Er wordt nu eindelijk gebouwd op het

Daf-terrein. Eind volgend iaar komen
de eerste nieuwe bewoners. Ziin dit
dan ook bewoners van het Witte
Dorp? Of wordt dit een aParte wijKr
Ze wonen wel in de buurt, maar het

zijn geen echte Dudok huizen. Als zij

er bij horen dan horen ook de andere
straten in de buurt erbij. lk ben er nog

niet uit. Wie wil deze discussie in de
krant voorzetten? 

Lex Bosseraar

De rubriek ingezonden brief begint populair te

worden. Wilt U ook uw mening over een

bepaald onderwerp kwiit, schriif dan een inge-

zonden brief. Het plaatsen van een ingezonden

br¡ef betekent niet dat de redaktie het eens is

met de inhoud. lngezonden brieven worden op
persoonl¡¡ke titel geplaaßt en de redaktie be'

houdt zich het recht voor ingezonden brieven in

te korten' 
De redaktie.

4OO.OOO INBRAKEN PER JAAR...

Wqnneer bent u
00n de beurt?
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Jeugdfeuilleton,
Bart vertelt..... r ¡ r r r r r r r r r ¡ r r r ¡ r r ¡ ¡r r ¡ r r r r r. ¡ r ! r r r r r r r ¡

De Wit-Kids

ln aflevering 5 is Uk in een oude
herberg beland. BART OOSI-
HUIZEN schreef dit spannende
veruolg. Bij het ontbijt wordt Mr.
Zorba aan de telefoon geroe-
pen. Het was Boeren Bond, híj
vertelde.

en terugging naar z'n gezel-
schap werd er op hem gescho-
ten. Hij werd in zijn knie ge-
raakt. Meteen daarna werd hij
door twee mannen beetgepakt,
naar buiten gesleurd en in een
auto geduwd. ln de auto werd
hij geblindoekt en gebonden.
De auto reed een hoge berg
op. Boven op de berg aangeko-
men stopte de auto. De man-
nen haalden hem uit de auto en
duwden hem een afgrond in.
Toen........

Dit verhaalwordt vervolgd door:
Yuri Zevenbergen
Burghstraat 1

(inleveren bij Marian, St Odulp-
husstraat 41 voor 1 januari
1e94)

i ri'

dat hij (Mr. Zorba) snel naar
hem toe moest komen. Nog
voordat Mr. Zorba iets terug
kon zeggen legde Boeren Bond
de hoorn weer op de haak. Mr.
Zorba legde de hoorn neer.
Voordat hij naar Uk en Mr. Bean
terugging dacht híj eraan dat hij
misschien het geheime tele-
foonnummer moest bellen. Híj
deed het maar er kwam geen
gehoor. Hij legde de hoorn
weer neer. Toen hij klaar was

Sinterklaas
Hadden jullie vorig jaar ook
zo'n fijne middag met Sinter-
klaas en de twee pieten ?

Het ís nog wel wat vroeg, maar
wij willen wel dat Sint weer bij
ons op bezoek komt. Jullié
ook?
Dan nodigen we hem toch weer
uit!!!! Kunnen jullie de laatste
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.tzaterdag in november (27
november)? Ja? Goed, dan
sturen wij Sinterklaas en alle

l..warte Pietjes een uitnodiging.
Lieve, beste kleine kindereñ wã
hopen dat hij komt........

MMM M ! pepernotenpepernoten-
pepernotenpepernoten

De origineelste inzending wordt beloond door sinterklaas. lnzendingen
voor 20 november bij Marian St. Odulphusstraat 4:,.

Deel zelf het pleln ln
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