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- een korte terugblik op de geschie-
denis ronde de ontwikkeling van
het DAF-terrein door Cees Donkers,

- gevolgd door een presentatie van
de bouwplannen door de Gemeen-
te, Het Bouwfonds en architenten-
bureau INBO.

- Daarna is er gelegenheid tot het
stellen van vragen.

Kortom een avond die U niet mag
missenl

De stichting Witte Dorp
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Periodiek voor de Bewoners von Het Witte Dorp, Eindhoven.

Beste Buurtgenoten, Wilakkers aan de Piuslaan 68. Het
programma van deze avond bestaat
uit:U heeft met groeiende belangstelling

de ontwikkelingen gevolgd rond het
DAF-terrein. U bent uitgebreid geinfor-
meerd in Wit op Zwar|, maar de grote
vraag blijft: hoe gaat het er nou
eigenlijk uitzien?
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Presentatie bouwplan DAF
Witte Dorp heeft de primeur, woensdag 16 iun¡ 20.30 in de Wilakkersschool

II
Het is eindelijk zover! Na bijna 7 jaar
inspanning zijn de plannen voor de
bebouwing van het DAF-terrein com-
pleet en U als bewoner van het Witte
Dorp heeft de eer om als eerste deze
plannen te mogen aanschouwen. U

bent van harte welkom op woensdag
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Dat afgelopen jaar de intocht van
Sinterklaas en de feestelijke Koningin-
nedag van 30 aprilj.l. zo'n succes zijn
geweest in het Witte Dorp, is te
danken aan de inzet van vele enthou-
siaste mensen. Het extra sfeervolle
tintje waar alle Witte-Dorpsbewoners
van hebben genoten, wers verzorgd
door het Stratumse Muziekkorps St.

Wagenspel men. Het gaat om het verhaal van de
midzomernachtsdroom. ln een mo-
dern jasje gestoken speelt dit verhaal
zich o.a. op een autokerkhof af. Een
liefdesgeschiedenis ontbreekt er
natuurlijk ook niet aan!

Rolfiguren: de eigenaar van het
kerkhof is blijven hangen in de jaren
"sixties" en heeft een recycling rolls-
roys autoatelier, zijn ex-echtgenote is

op de macrobiotische toer en heeft
daarom een groentetuintje, zoonlief is
'n punker en woont in een caravan op
het autokerkhof en klust dan voor pa,

dan voor ma. Hoe het allemaal af
loopt kun je maandagavond om 19.00
uur zien op het Burghplein. Kom
kijken en geniet meel

veder:

e: de

Cecilia. De redaktie wil dan ook een
pluim geven aan alle leden van deze
harmonie, met name aan Hannah Kok
en Fìuud Nordt, wonende aan het
Burghplein. Beiden waren bereid het
muziekkorps bij elkaar te trommelen
om iedereen extra te laten genieten
van deze gezellige feestelijke dagen.

De redaktie

Dr. Ariëns toneelgroep

Maandagavond 5 juli 19.00
Première op het Burghplein

Het jaarlijkse wagenspel van Dr.
Ariëns trekt er weer een week op uit
van 5 Vm 9 juli a.s.

Kom kijken en zorg dat je een flink
portie applaus bij je hebt voor dit
in middels zo vertrouwd stu kje straatto-
neel. Deze keer heeft de Dr.Ariëns
toneelgroep een bekend werk van
Shakespare als uitgangspunt geno-
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Dit keer weer een widogram. Nu in
vakantiestemming. Vorige keer bleek
er één woord in te staan waar veel
mensen over gestruikeld zijn. Probeer
in zo'n geval toch maar in te sturen.
De fles wijn is vorige keer gewonnen
door Anja Alink, St Adrianusstr. 1. Dit
keer wordt er een fles van de nieuwe
Vin du Dok verloot onder de inzendin-
gen. Uw inzending kunt U voor 1

september inleveren bij Lex Bosselaar,
St. Odulphusstraat 19.

Lex Bosselaar en John Jansen

Horizontaal
1 bouw lang aan dit vakantieverblijf

(8)

6 hond heeft genoeg gehad (4)
7 beroep waar je in dit jaargetijde

teegen bent als je er op gaat (13)
10 legeringsauto (12)
11 deze betaling draait (3)
12 als God in Frankrijk (5)
13 niet uitsmeren tegen verbranding

(8)

15 fel gekleurd door zon en bank (8)
16 deze klap wordt gegeven als de

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

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

Gevraagd woning in het Witte DorP:
Wij willen graag wonen in het'Witte
Dorp"! Heeft u nu of op termiin ver-
koopplannen, wilt u ons dan bellen of
schrijven. Jan en Lieneke Ríetsema,
Rodenburgweg 22,5652 XA Eindho
ven.tel. 040-525906.

Ontspann¡ng

Men neme een vin du dok
Dit keer komt het recePt van de

Geldropseweg 160. De kids van Abbe
eten er hun vingers bij oP.

tocht niet dichtbii is 111)
Verticaal
1 zit vaderworm op dit biljet? (10)

2 trog van Lourdes (4)

3 verborgen kampeerartikel in Frank-
rijk (6)

4 niet voor korte tijd losmaken (9)

5 deze verheven ouders wonen in
ons dorp (11)

7 zeur over een paddestoel (4)

8 stop niet dichtb'tj voor het geval af
te sluiten (11)

9 bij deze tuindeur werd door 5 nog
ma€¡r pas slag geleverd (10)

14 herstelafgelegen amusement (7)

Oplossing vorige keer
Horizontaal
4 deurzakken; 5 vergetelheid; 7 bol-
hoedjes; 10 volgelopen; 12 orgie;
13 optocht
Verticaal
1 kroegentocht; 2 gare; 3 heier;
4 dweilen; 6 loer; 8 lampegat; 9 sloot;
11 glace

Gezocht:
Vanaf eind november 1993 zoeken wij
een lieve oppas voor onze dan + 14
weken oude baby op maandag en
dinsdag van 7.30 - 17.30 en op
vrijdag van 7.30 - 14.30
Hans van Eck en Petra van Knippen-
berg, Burghplein f , tel. 128854

Te koop:
Markies (compleet) blauw/grijs ge-
streept, 4 m breed voor raam aan
tuinzijde beneden. 2 Jær geleden
bekleed; 's winters binnen gestaan.
Prijs f500,-, P. Dondersstraat 10, tel.
1 14006

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties of oproepen te plaatsen.
Wij rekenen f2,50 als het een ver-
koopadvertentie betreft. U kunt uw
advertentie of oproep inleveren bij elk
lid van de redaktie.

Hogedrukreiniger

KOE-LOE-YOEK (chinese keuken)

ln de chinese keuken, en de lndonesi-
sche keuken wordt veel gewerkt met
buikspek (babi-pangang) of het

borstvlees van het rund (soepvlees).
Dat is voor de de Nederlandse smaak
te vet. lk gebruik varkensvlees (frican-

deau of filet). Snijd de fricandeau in
dobbelstenen van = 1,5 cm. Maak
een dik pannekoekbeslag met een
klein scheutje bier. Bak in een hete
koekepan met een weinig olie (b.v.

mazola) de dobbelstenen vlees aan

(alroerend '+ 2 min) Leg de uitgelekte
stukjes vlees in het beslag. Maak de
frituurpan heet, en bak de uit het
beslag geschepte brokjes vlees,
(voorzichtig, 3 of hooguit 4 tegelíjk)
mooi bruin, tot ze komen boven
drijven. l-aat de deksel maar van de
pan, dan zie je of ze niet gaan samen
plakken.

Klaar?
dan de zoehu¡e vruchtensaus.
Het gemakkelijkste is een blik vruch-
tencocktail incl. sap op te warmen,
met wat azijn en bruine suiker zoet-

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
wijze 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 mogelijk via telefe
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
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
21.00 uur.

zuur maken, en binden met aardap-
pelmeel (of maiZena) *niet koken*
zodat het geheel er wat stroperig uit
ziet. 't Lekkerste is een vruchtenmeng-
sel van verse vruchten gebruiken en
binden op dezelfde wijze. Leg t 10

min. op zeer laag vuur de brokjes
vlees in de vruchtensaus. Het wordt
smullen met rijst, evt. kroepoek, rauwe
komkommer en of wortel staafjes en
voor de liefhebber: ketjap of sambal.
Ziezo nu maak je je boodschappen-
lijstje nog eventjes en schuif je met-
een ons Witte Dorp wijntje in de
koelkastl
Mmm...jammie jammie

Marjon wil graag de pollepel aan Ed
Marcelissen doorgeven.

Marjon van Bokhoven
Geldropseweg 160, tel. 128844

- lndien gewenst door beheerder
danwel bewoner kunnen in overleg
deze ophaal- en terugbrengtijden
worden aangepast.

- Mensen die bij de beheerder niet
bekend z\n dienen met geldig
identiteitsbewijs aan te tonen dat ze
woonachtig zijn in het Witte Dorp.

- Voor diefstal c.q. schade die door
onjuist gebruik is ontstaan wordt de
lener aansprakelijk gesteld.

Voorlopig is Leon van Gorp beheer-
der, zijn telefoonnummer is 126110.

Klein nieuws
- Het DAF-museum is geopend. De

openingstijden zijn: zondags 1 1.00
tot 17.00 en woensdags van 10.00
tot 17.00. Van 5 julitot 20 augustus
ook de overige werkdagen (maar
niet op zaterdag). Wie wil er een
leuk stukje schrijven over het
museum voor Wit op Zwart?

- Met het mooie weer is ook de
geluidsoverlast van heggescharen
en hogedrukreinigers weer begon-
nen. Zelfs de stichting werkt er aan
mee met de verhuur van een hoge-
drukreiniger. Wie weet er een
oplossing voor dit probleem?

- De prijzen van de huizen in het
Witte Dorp stijgen aanmerkelijk
sneller dan het gemiddelde in
Nederland. ln vier jaar tijd 28%
t.o.v. 16% voor Z.O.-Brabant. Dit is
uitgezocht door Hans Moors als
onderdeel van zijn stage bij het
onderhoudsfonds.

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

frX @

Advertenties

I
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Aantal inbraken neemt verontrustende vormen aan
Nageslagt b¡¡ N¡euwpoort Acties 'Veiligheidsraad' slaan niet aan

Een groot gezelschap van achttien
vaders en dertig kinderen met een
licht stralend kransje om hun haardos
(of was dat slechts schijn?) vertrok de
dag voor Hemelvaart richting Belgi-
sche kust, naar camping DE LOM-
BARDE in Lombardsijde-bad. Met z'n
allen en een groot aantal tenten,
caravans en campers streken we neer
op een mooi eigen veldje onder de
hemelvadersbanier. Of waren op dat
veldje toch nog andere kampeerders
aanwezig? Het gerucht werd verspreid
dat er ook een echte Fransman
gesignaleerd was. Maar na dit eerste
signalement is h¡j -om voor ons
onduidelijke redenen- niet meer
gezien. Hij had dan ook geen herken-
bare hemelvaderssweater.

Hernelyade¡s

Een lange rij kleurrijke uitklaptafeltjes
vormde het culinaire centrum van de
verzameling tenten. Dit werd al snel
uitgetest. De eerste dag nog wat
voorzichtig door fríet (met) te halen,
maar de tweede dag werd er volop
geschild, gesneden, salades subtiel
gemengd, gebarbequeed en gegeten.
Wat doet zo'nverzameling mensen uit

ln een telefonisch onderhoud op 1

april jl. meldt hij dat de grond in de
laatste week van maart op 29 plaatsen
is "bemonsterd". Dit wil zeggen dat
men uit 29 daartoe aangebrachte
putjes grondwatermonsters heeft
genomen. De resultaten waren over
het algemeen goed. Hier en daar blijkt
nog een hardnekkige verontreiniging
te zitten maar de gestelde norm wordt
nergens overschreden. Zo blijkt een
plaats bij de muur van het kerkhof
moeilijk schoon te krijgen omdat de
verontreiniging vanuit het aangrenzen-
de gebied wordtaangetrokken. Om dit
punt, ook in de toekomst, in de gaten
te kunnen houden is een apart ont-
trekkingssysteem aangebracht. Dit
bestaat uit een gesloten buizenstelsel
dat permanent toegankelijk blijft voor
zuivering doordat in het bestemmings-
plan op deze plaats een straat en
trottoir zijn gesitueerd. Een andere
plaats met hardnekkige verontreini-
ging bevindt zich aan de Schalm-
straat. Om deze vervuiling te kunnen
blijven bestrijden, ook nog tiidens de
bouwwerkzaamheden, is hier een
"diepwel" aangebracht. Dit is een 20

het Witte Dorp nu tijdens zulke da-
gen? Er werd gezwommen in zee en
tropisch paradijs (was dat nou die
hemel?), ijsjes gegeten, gelachen,
gezongen, gehuild, gestoten, omver
gelopen, kou geleden, verbrand,
getroost, gegraven, dijken gebouwd,
gemodderd, gevallen, gesnoept,
gevochten, gedronken, moppen ver-
teld, (veel) broodjes gesmeerd, ge-
slagbald, gevoetbald en gevolleybald.

Het nageslagt (en hun vaders) raakte
gedurende de dagen steeds meer a'an

elkaar gewend. Dan weer zag je het
kleine grut (met excuses) met z'n allen
rondhuppelen, dan weer samen met
de groten, dan weer met hun vader,
broertje of zusje.

Om het Hemelvaart-karakter verder
vorm te geven werd er op het strand
en de camping flink gevliegerd door
de deelnemer(tje)s. Ondanks de lichte
storm werd er buiten getekend en
geplakt, zodat er al spoedig een hele
zwerm vliegers aangaf waar de groot-
ste kern hemelvaders en hun nage-
slagt aanwezig was. Zelfs een enkele
losgelaten vlieger werd door een
andere vlieger tot de orde geroepen,
zodat de thuisreis met opgerolde
vliegers in de armen van het slapende
kroost kon beginnen.
Toch ontstond er wat schrik toen wij
Lombardsijde-bad uit reden: een groot
Belgisch plakkaat op de zijkant van
een huis schreeuwde 'Witte dorp te
koop". De thuisreis werd dan ook
beduidend sneller afgelegd dan de
heenweg. Gelukkig zonder enige aktie
van de rijkswacht. Thuis gekomen
bleek het vals alarm te zijn en troffen
we het Witte Dorp in nagenoeg onge-
wijzigde staat (een enkele parketvloer
uitgezonderd) aan. Heerlijk, thuis!! !

Martien Oerlemans

cm brede buis die verticaaltot zo'n 2O
meter diepte in het grondwater staat
en waarop een pomp wordt aangeslo-
ten.

Wat heet "schoon" na drie jaar sane-
ren. Al na2iaar had het terrein vrijge-
geven kunnen worden maar in de
blessuretijd die ontstond in het archi-
tectenduel is men gewoon doorge-
gaan met pompen onder het motto:
"Het kan altijd schoner". "Of anders
wordt de norm bijgesteld?" Dit soort
grapjes vindt de milieudienst allang
niet meer leuk. Voorlopig blijkt de
norm zo streng dat als je ooit op je
achterplaatsje een fietsketting hebt
schoongemaakt en daarb4 wat benzi-
ne hebt gemorst, je tuin al in aanmer-
king komt voor afgraving. De heer
Gorris meldt dat de laatste hand wordt
gelegd aan een evaluatierapport dat
vervolgens ter informatie wordt aange-
boden een de provincie. Daarna is het
ter inzage. De kosten van de sanering
zijn betaald door de Daf en de ge-
meente Eindhoven.

John Jansen

De afgelopen lwee jaar heeft de
Yei I igheidsnad' vercchillende projec-
ten opgezet voor inbraakpreventie. Het
doel was het Witte Dorp een minder
aantrekkelijke buurt te maken voor
inbrekerc.

Deels waren de acties van algemene
aard zoals het plaatsen van bordjes
'verboden toegang' in de gangetjes
om zodoende de politie formeel het
recht te geven daar mensen die zich
er verdacht ophouden aan te houden
(deze bordjes worden binnenkort
geplaatst), het houden van voorlich-
tingsavonden en zo meer.

Er waren ook individueel gerichte
projecten: ter beschikking stellen van
grafeersets, advies van een slotenma-
ker en het plaatsen van buitenverlich-
ting. Nadat er via een enquête een
redelijke belangstelling was getoond
viel nadat er veel tijd was geinvesteerd
in het vinden van goede, betrouwbare
leveranciers en het maken van goede
prijsafspraken, de belangstelling zwaar
tegen! Voorbeeld: nadat er ca. 50
bewoners aanvankelijk interesse
toonden voor buitenverlichting, zijn er
slechts 4 uiteindelijk afgenomen. Met
de slotenmaker-actie is het al niet veel
beter gesteld. Van de aanvankelijk ca.
30 geinteresseerden hebben er uitein-
delijk 5 bewoners daadwerkelijk een

verbetering (gedeeltelijk) uitgevoerd.
Enerzijds ís dit beschamend voor de
mensen die zich hiervoor hebben
ingespannen met name n¿€r de
leveranciers toe, anderzijds geeft dit
aan dat er blijkbaar weinig behoefte is
om inbrekers te weren.

Echter wie schetst onze verbazing
toen de wijkagent de'Veiligheidsraad'
benaderde om de verontrusting van
de politie kenbaar te maken vanwege
een schrikbarend hoog inbraakcijfer in
het Witte Dorp. Het volgende overzicht
van de afgelopen twee jaar hebben wij
van hen gekregen:

lnbraak uit woning 37 keer
lnbraak uit schuur 1 keer
Diefstal uit auto 23 keer
Diefstalauto 4 keer
Diefstal fiets 5 keer

Verontrustende cijfers die het leefklí-
maat in de buurt niet bevorderen. De
'Veiligheidsraad' zal zich alleen nog in
algemene zin bezig houden met
preventieve maatregelen om inbraken
en ander vormen van criminaliteit te
voorkomen. Een ieder moet zell
maatregelen treffen om zijn woning zo
goed mogelijk te beveiligen. Wij van
de'Veiligheidsraad' willen u hierbij zo
mogelijk van advies dienen.

Ton van der Pluijm

Gevestigd : Hypnotherapeute

Bodemgesteldheid van het Dafterre¡n
"De vervuiler ligt op het kerkhof"
"Het Dafterrein is veilig voor gezondheid en milieu". Ditverklaart de heer Gonis van de
milieudienst, hoofdverantwoordelijke voor de sanering van het Dafterrein-

Enige gegevens ter informatie over
mijn achtergrond alsook miin motivatie

ten aanzien van miin keuze tot deze

vorm van thenPie.

lk heb pedagogiek gestudeerd en ben
jaren werkzaam geweest als lerares
opvoedkunde en cursusbegeleidster
bi¡ het opvoedingsvoorlichtingscen-
trum. lk was enige tijd actief in het
ziekenhuiswereld ter begeleiding van

mensen die werkten oP de afdeling
radiotherapie. Ter verdieping volgde ik
een iaar lang trainingen aan het

lnstituut voor Communicatie te Rotter-

dam en speciale trainingen "crisisver-
werking" b¡¡ de werkgroeP 2000.

Vervolgens ben ik een tijdlang werk-

zaam geweest in de sociale volkshuis-
vesting om inspraakprocedurestebe-
geleiden en huurdersbelangen te
behartigen. Mijn belangstelling voor
de individuele mens deed mij beslui-
ten een 3-jarige opleiding tot hypne
therapeute te volgen aan het lnstituut
voor Toegepaste Hypnose te Amster-

dam. lnmiddels heb ik deze opleiding
afgerond.

Waarom hYPnotheraPie?
HypnotheraPie is het gebruik van

hypnose als een psychotherapeu-ti-

sche methode. Een methode die
gebruik maakt van trance en sugges-
tie. Het is gebleken dat hypnotherapie
naast de traditionele therapieën veel

extra mogelijkheden biedt o.a. ten
aanzien van openlegging en verwer-
ken van problemen. Zo ?'an hYPnose

genezend werken doordat de cliënt
kan worden geholPen de oorzaak te

herkennen en de baas te worden
zoals bijvoorbeeld bü chronische
angst. Sommige klachten kunnen
onder controle gehouden worden,
bijvoorbeeld bij migraine of astma' En

in sommige gevallen zal hYPnose de
symptomen kunnen verminderen zoals

bij de behandeling van chronische
prin. Bij lichamelijke aandoeningen
zoats astma, die worden verergerd
door angst of stress, kan hYPnosp

samen met een traditionele behande-
ling zeer zeker haar vruchten afwer-
pen, evenals bij somatische klachten,

die voor het overgrote deel worden

veroorzaakt door angst en spanning.
lk ben ervan overtuigd dat van geen

enkele therapie wonderen te verwach-

ten zijn, maar ik zie vele mogelijkhe-
den in aanvullende zin oP het gene-

zingsproces van iemand positief te

beitrvloeden. Natuurlijk zal dit alles

mede afhangen van de motivatie van

de cliënt, van z$n of haar bereidheid
om zelf wat aan zijn problematiek te
doen. Hypnotherapie heefi het voor-
deel dat het een theraPie is, die in

vele situaties snel effect kan hebben,
w€tarmee de duur van de theraPie ten
opzichte van overige theraPieën

relatief kort kan zijn.

Greet van Baars
gesp reksth e rapeute/hypnoth erapeute

St.Odastraat 26, 5614 AM Eindhoven

Op afspraak tel.040-1 1 1505
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Ook in deze Wit op Zwart weer een artikel over het DAF-l-terrein. In de vorige editie
van dit blad stond een stuk over het DAFJ-terrein, geschreven door Huub Smulderc
(architect), verder te noemen "de architect', waar ik gnag op wil reageren. Omdat U
als bewoner recht heeft op een stuk duidelijkheid zal ik u ee¡st wat uitleggen over de
ontwikkeling en de overlegstructuur.

Ontwikkeling en overleg.
Met de ontwikkeling van het eerste
bestemmingsplan is er nogal wat
discussie ontstaan over het z.g.
vlekkenplan. Na deze zeer moeiliike
aanloop is er een comPromis uit
voortgevloeid, dat voor ieder, bij de
gemeentelijke dienst stadsontwikke-
ling (DSO), ter inzage heeft gelegen
en uiteindelijk door Burgemeester en

Wet-houders is goedgekeurd. Medio
december 1989, heeft de directeur
DSO, alle bewoners van de 1" Wilak-
kersstraat en de Schalmstraat, die
grenzen aan het DAF-terrein én de
Stichting het Witte Dorp, aangeschre-
ven met de vraag wie voornoemde
partijen wilde vertegenwoordigen in

een inspraakcommisie. Omdat de
belangstelling veel groter was dan de
DSO had verwacht, heeft deze 2

zetels voor elke partij beschikbaar
gesteld, d.w.z.:
2 plaatsen voor de realisator. (Bouw-

fonds)
2 plaatsen voor de Dienst Stadsont-

wikkeling.
2 plaatsen voor de architecten.
2 plaatsen voor de Stichting Witte

Dorp.
2 plaatsen voor de 1e Wilakkers-

straat.
2 plaatsen voor de Schalmstraat.

Op geheel democratische wijze ziin
zowel door het Stichtingsbestuur als
door de kandidaatvertegenwoordigers
van de 1e Wilakkersstraat 2x2 mensen
gekozen om hieraan deel te nemen,
n.l. Cees Donkers en Leon van GorP
voor de Stichting (algemeen belang)
en Marijke van Roy en ondergeteken-
de voor de 1e Wilakkersstraat (aan-

grenzende belangen). Wel is afge-
sproken om allen, die gereageerd
hebben op het gemeentelijk schrijven,
te blijven informeren over de ontwikke-
lingen en als achterban te handhaven
voor ruggespraak. Hiermee meende
wi¡ een goede overlegstructuur te
hebben gerealiseerd om een zo
maximaal mogeliik resultaat uit het
op tafel liggende bestemmingsplan
te halen. De inspraakcommisie (werk-
groep) leek te vervagen toen bleek
dat het Bouwfonds (de realisator) en

de architect (Martin Janssen), beide
voortuloeiend uit de voorschriften
behorende bij het bestemmingsplan,

niet konden samenwerken. Dit Pro-
bleem is door DSO voorgelegd aan

het college van B & W, waarna deze
op 29 maart 1992 heeft besloten dat
een nieuwe architectkeuze noodzake-
lijk was. Ter uitvoering van dit besluit
zijn er afspraken gemaakt tussen
wethouder v.d. Spek, het Bouwfonds
en de DSO. E.e.a. heeft geresulteerd
in voorstellen voor uitgangspunten'
waaraan het Plan moet voldoen, n.l.

een procedurevoorstel voor architec-
tenkeuze, een (strakke)planning en

het respecteren van de werk-in-
spraakgroep. Tot zover de uitleg over

de ontwikkeling en de overlegstruc-
tuur waar u al lang recht oP had.

"De architect"
Zoals de procedure voorschrijft heeft
het Bouwfonds 3 architecten-bureaus
uitgenodigd om een Persoonliike
presentatie te komen geven binnen de
werkgroep. Alle partijen van de werk-
groep waren zeer tevreden over de
lcwaliteit van alle 3 de bureaus. Los
van elkaar hebben alle Partiien de
presentatie met hun achterban be-
sproken en l<wamen tot de conclusie,
met een meerderheid binnen elke
partij, dat bureau lnbo uit Wouden-
berg de juiste keuze was. Dus ook de
Schalmstraat, DSO en het Bouwfonds
kozen voor bureau lnbo. Toen de
eerste voorstellen van lnbo op tafel
kwamen hebben de afgevaardigden
dit opnieuw met de achterban bespre
ken en van commentaar voorzien. Een

van de commentaren w€¡s de sYmme-
trie in de westelijke Burghstraat' Dit
commentaar wordt gehonoreerd om
de voorgestelde 7.20 m brede wonin-
gen met inpandige garage te laten
vervallen en de lijn van het Burghplein
door te trekken, waardoor de sYmme-
trie met de overzijde volledig gewaar-
borgd wordt. "De architect" was bij het
schrijven van zijn ingezonden brief
volledig op de hoogte van al hetgeen
hiervoor omschreven is, ook van de
laatste regel. M.a.w. wordt u hier,
willens en wetens, bestookt met
foutieve informatie inclusief afbeeldin-
gen (die zijn van het eerste ongecorri-
geerde voorstel). Deze werkwiize om
je onvrede duidelijk te maken vind ik
op zijn zachts gezegd nogal grof,
hiervoor omschreven is, ook van de
laatste regel. M.a.w. wordt u hier,
wíllens en wetens, bestookt met
foutieve informatie inclusief afbeeldin-
gen (die zijn van het eerste ongecorri-
geerde voorstel). Deze werkwiize om
je onvrede duidelijk te maken vind ik
op zijn zachts gezegd nogal grof,
stemming maken noemen ze dat,
temeer omdat het hele artikel volstaat
met, 'Vindt u ook niet", "Probeert u
zich eens voor te stellen". Over laf
gesproken! En wat heeft "de architect"
met Martin Janssen aan de Pet, deze
heeft zijn kansen gehad, klaar af einde
verhaal Martin Janssen. Als Dudok
zich bij het zien van het huidige
ontwerp zou omdraaien in ziin graf,
zou hij zeker bij het zien van alle
voorgaande voorstellen een verzoek
indienen om nog 21/2 m diePer te
mogen liggen. Trouwens is "de archi-
tect" ook niet die man die destijds in

de Wilgenhof voorstelde om b.v.

blauwe woningen op het DAF-terrein
te realiseren en is dat ook niet diezelf-
de man die ook alstemming Probeer-
de te kweken in zaal Mucis Sacrum
(11 november 1987). Bij het lezen van
bedoelde ingezonden brief kreeg ik
stellig de indruk dat we hier te maken
hebben met een klein verwend kind

die op de grond staat te stamPen als
hij zijn zin niet krijgt.

Tot slot.
Dat mensen verschillen van opvattin-
gen en inzichten is natuurliik alleen
maar toe te juichen. Het zou immers
een saaie bedoeling worden als wii
allemaal hetzelfde zouden willen, maar
om daar nu op deze onbezonnen
manier mee om te springen lijkt mij

niet zo verstandig. Omdat ikzelf geen
architect ben, kan ik moeilijk oordelen
over de vakinhoudelijke kwaliteiten
van "de architect", vandaar dat ik ook
geen behoefte heb om middels dit
schrijven inhoudelijk op het bestem-
ming in te gaan. Wel kan ik mij iets
voorstellen bij zijn zakelijk inzicht en
tact. Want wie is er nu eigenlijk mee
gebaat, met zijn c¡nbezonnen, stem-
ming kwekend artikel, de potentiële
koper, de naam en faam van het Witte
Dorp of zijn eigen image. Geen van
allen lijkt mij. De Wit op Zwart wordt
echt wel door meer mensen gelezen
als alleen door buurtgenoten, die
ongetwijfeld hun conclusie trekken uit
zo'n artikel, maar dan in negatieve zin.
Natuurlijk zitten er best aandachtspun-
ten in zijn kritiek, maar om het ieder-
een 1OO7o naar ziin zin te maken
wordt toch moeilijk. Afgezien van de
commerciële aspecten blijft het invul-
len van het bouwterrein een moeililke
opdracht, omdat er een verschrikkeliik
groot contrast bestaat tussen de
bebouwing in de Schalmstraat en het

Witte Dorp. Noch aan de Schalm-
straat, noch aan het Burghplein/straat
mag het een Wit op Zwart effect
opleveren. Daarnaast zijn wij natuurlijk
gebonden aan een voorgeschreven
bestemmingsplan, waar op geen
enkele manier, nog aan te tornen is.

Het Witte Dorp is met 4 afgevaardig-
den vertegenwoordigd binnen de
inspraakcommisie, die op hun beurt
gesteund worden door een zeer brede
achterban. Na elke ontwikkeling, is er
niet alleen met de achterban, maar
ook tussen de Stichting en de Wilak-
kersstraat uitvoerig overlegd, hoe wij
onze ideeën zo ma¡<imaal mogelijk
kunnen realiseren en ons als een front
naar de gemeente kunnen presente-
ren. Binnen elk democratisch over-
leg, zowelintern als extern moeten nu
eenmaal concessies gedaan worden,
daar ontkomen wij niet aan. Wij zijn
niet in de positie om zaken af te
dwingen, maar maken ons sterk om
onze invloed gestalte te geven. Tot
slot wil ik zeggen dat ik er geen enkel
probleem mee heb als U, uw kritiek
via dit blad kenbaar wilmaken (alzou
het natuurlijk beter zijn om dit bin-
nenskamers te houden), maar kweek
dan geen stemming, bliif eerlijk en
objectief. lk hoop niet dat "de archi-
tect" door zijn collega's aangesproken
wordt op zijn (en deze) ingezonden
brief.

Hans Geerts

twee streep-puntliinen). 
-levens 

kan

men dan (opnieuw) constateren dat
onder het in mijn stuk afgebeelde
totaalplan van lnbo staat dat het de
voorlaatste versie betreft. (De laatste
heb ik tot op heden niet gezien, maar

U begriipt dat ik geen wonderen
verwacht). Uit een andere passage in
mijn artikel is bovendien op te maken
dat het gewraakte stuk Burghstraat
slechts een van de vele missers in het
totale plan is.
Ben ik verwend? Welzeker, en wel
door Dudok, evenals mijn buurtgeno-
ten, inclusief Hans Geerts (geen

architect). Op welke manier wij allen
dan welverwend zijn heb ik bij meer-
dere gelegenheden geprobeerd uit te
leggen. ln de toekomst zal dit alleen

maar gemakkeliiker worden. Maak je

dus geen zorgen Hans, dankzij het
nieuwe plan zullen naam en faam van
Dudok's Witte DorP alleen maat
toenemen. Jammer voor de potentiële
kopers in het namaak - Witte DorP?

Welnee, bliikens onderhavige discus-
sie (die dan allang vergeten is) zijn er

mensen genoeg die het kwaliteitsver-
schil niet zien!
Dudok zet letterlijk: 'Wie zichzell
herhaalt is een dief van zijn talent".
Wat dat betekent voor iemand die
andermans werk herhaalt (althans dat
probeert) vulle men zelf in.

Huub Smulders,
(niet de enige) architect.

Naschrift
Ere wie ere toekomt: de tekeningen
waarop mijn ingezonden stuk is geba-
seerd zijn mij geleend door Hans
Geerts, ook alwist hijdat mijn mening
over het plan-lnbo voor het DAF-ter-
rein negatief was. Hij meldde mii
daarbij weliswaar dat het plan aange-
past zou worden maar beschikte niet
(evenmin als enig ander mij bekend
persoon) over nieuwe tekeningen. ln
formele zin klopt het dus: "De arehi-
tect'was op de hoogte van al hetgeen
hieruoor omschreven is, ook van de
Iaatste regel. Louter tekst dus. Archi-
tectuur en stedebouw zijn echter ruim-

telijke en visuele begrippen en om-
schrijvingen'Waarborgen" niets, zeker
niet bij lnbo, dat inmiddels ruim-

schoots bewezen heeft andermans
tekst (zelfs als die geïllustreerd is) niet
te begrijpen en - wat erger is - de
eigen kreten ('Verbizonderingen daar
waar stedebouwkundig gewenst') niet
te kunnen waarmaken. Praatjes
vervangen geen plaatjesl Het leggen
van een ruimteliike relatie tussen twee
straatwanden vereist dan ook meer
dan een toverformule ("symmetrie').
Wie de moeite neemt mijn artikel te
(her)lezen vindt dan'ook geen pleidooi
voor symmetrie, madr voor versprin-
ging van de rooilijn in het westelijke
deel van de Burghstraat. Het hierbij
afgedrukte prentje toont een asymme-
trisch voorbeeld, waarin 'tòch een
duidelijke relatie wordt gelegd met de
Dudokbebouwing (men lette oP de
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Bijna een jaar geleden kregen wij de opdncht om hetwoningbouwplan te-ontwerpen

oþ net ioormalige DAF-terrein, grenzend aan het 'Witte dorpt' van Dudok. De

ttetangrijtcste vnag bii dit ontwerp was voor ons: hoe ga ie om met een bestaande

wijk, met zo'n herkenfuar uiterliik, met zoveel l<waliteiten in 1ch, in heel Eindhoven

bekend, en ontworpen door een zeer gewaardeerd architec2

. vorqn springende segmenten, de
behandeling van blokken met een
begin en eind. Of, oP fijnere schaal,

'de uitstraliRg van de erkers, die een
ritmisch onderbroken voorgebied

' vormen waardoor de woningen indivi-
dueel hetkenbaar worden. Bij het

,nieuwe ontwerp ziin deze wezenliike
:. kenmerken opgenomen, terwijl een

eigentijdse vormgeving uitdrukking
geeft aan de veranderde tijden. Zoziin
de erkers in het nieuwe Plan een
uitvloeisel van de eigenzinnige platte-

grond die achter de gevel schuilgaat,
hebben de eindwoningen een zeer
eigen vormgeving, evenals de kopge-
vels,. maar blijft de essentie van het

'Vvitte dorp" aanwezig.

Ook in de kleurstelling wordt het
meest essentíële element, namelijk het
wit geschilderde geveloPPervlak,
gehandhaafd, terwijl een frisse, zachte
leerkleurige plintsteen en de blauwe
dakpannen voor een vernieuwde
uitstraling van het plan zorgen, die in
harmonie blijft met het'Witte dorp" van

Dudok.

Zo zal er met dit ontwerP voor het
voormalige DAF-terrein een harme
nieuze aanvulling aan de kant van de
Burghstraat ontstaan, waarin het
tijdsverschil in de architectuur van de
plannen zichtbaar is, terwijl de sfeer
van het '\witte dorP" in het nieuwe
gebied voortgezet zal worden.

INBO architecten BNA
Peter van Woerkom

Eugenie Meier

Daf-terre¡n

Het is nu 1993 en eindeliik is het
zoveî: er ligt een woningbouwPlan
voor het DAF-l-terrrein. Een plan dat
aan de bedoelingen van het bestem-
mingsplan beantwoordt.

Bedoelingen die alvanaf 1985, bii de
start van de planontwikkeling voor het
DAF-l-terrrein, als uitgangspunt dien-
den: aansluiting zoeken bii de stede-
bouwkundig/architectonische identi-
teit van het Witte Dorp. Niet kopieëren,
niet contrasteren, maar op eigentijdse
wijze conformeren; insPelen oP de
bestaande structuur en lcwaliteit;
eenheid scheppen.

Na jaren van boeiende en soms
vermoeiende inspraakprocessen en
besluitvorming, overleg en samen-
spraak, kan het Witte DorP zich nu
gelukkig prijzen met een zorgvuldig
ontwikkeld plan dat respect toont voor
het bestaande en de structuur verder
afmaakt, waardoor het geheel zeker
meer is dan de som der delen! en dát
was de bedoeling!

Viola Staeter
stedebouwkundige

Gemeente Eindhoven

U¡t de Soestercourant

Op korte termijn zal gestart worden
met de verkoop van de woningen oP
het voormalige Daf-terrein. De planont-
wikkeling heeft door diverse, u beken-
de factoren meer tijd in beslag geno
men dan we aÍmvankelijk gedacht
hadden. Echter, over het resultaat dat
nu voorligt, zijn we erg enthousiast.
Het door architect P. van Woerkom
gekozen uitgangspunt, namelijk een
eigentijdse vertaling van het Dudok-
plan, verdient onze waardering. Het
beoogde kwaliteitsniveau zal hier
zeker gehaald worden, ook aan
uitwerking en detaillering wordt de
nodige zorg besteed.
Het prijsniveau van de woningen zal

voor een groot deel liggen in de
categorie'Vrije-sector met eenmalige
bijdrage" en gewone vriie-seclor.
De verkoop van de sociale kooP,
V.S.E.B. en vrije-sector woningen
geschiedt middels loting.
Thans wordt gewerkt aan het voorbe-
reiden van de verkoopdocumentatie.
ln overleg met het bestuur van Stich-
ting Witte Dorp zal besproken worden
hoe we u nog nader zullen informe-
ren.

Eindhoven, 6 april 1993
Bouwfonds Woningbouw B.V.

mw. ir. J.H.M. van Dijk

¡tttrt

Aan de ene kant wilie het'\rvitte dorp"'
op zich zelf laten staan, solitair, en.

een sterke eenheid vormend ten
opzichte van de omliggende bebou-
wing. Aan de andere kant wil ie de 

:

bestaande kwaliteiten die in de wijk
aanwezig zijn opnemen, uitbreiden en
versterken met het nieuw te bouwen
woningbouwplan. I n stedebouwku nd ig

opzicht was het plangebied van een
zodanige omvang dat er voor een
nieuwe, op zich zeJf staande eeriheid,.
los van ziin omgeving, te wei¡ig ,

draagkracht aanwezig was. Een sterk
in vormgeving contrasterend ontwerp
was dan ook niet aan de orde. Dit zou
eerder tot een verdergaande versnip-
pering van hettotaalgebied leiden dan
tot versterking van de aanwezige
stedebouwkundige kwaliteiten. Wij'
waren ons er dan ook van bewust dat
het niet ging om onze meest individu-
ele expressie van architectuur, m¿¡€¡r

dat het ontwerp die kwaliteiten zou
moeten overnemen die een natuurlijke
aanheling van de wijk mogelijk zou
maken. Het nieuwe gedeelte zal dan
een gevoelsmatige eenheid met het
'\rvitte dorp" vormen, die het aanwezi-
ge woonklimaat kan versterken en

uitbreiden. Geen letterliike kopie van
het '\uitte dorp", waardoor het werk
van Dudok mogelijk aangetast zou
worden, maar een eigentijdse interpre-
tatie van voor het'\rvitte dorp" kenmer-
kende aspecten. Zoals de wijze
waarop de toegangen van straten
geaccentueerd worden door de
eindwoningen, de zorgvuldige behan-
deling van de kopgevels, de ritmering
van de straatwand door hogere, naar

ste jaren merkte je ook dat op de terreï
nen het aantal kant en kløre vrachtwa-
gens immer groeideensoms dacht ikwel
eens "hoe raken ze die dingen kwijt?"
Het leek wel of de rijen complete trucks
steeds groter werden. Maør ik zøt er ver-
der nietover in, want DAF was eeninsti-
tuut. Die jongens daar wisten heus wel
wat ze deden en die vrachtwagens ston-
den daør natuurlijk wel møar alles ver-
liep zeker volgens planning...
En dan hóor je ineens over de malaise.
En niet dat het even tegen zit. Nee, het
hele bedrijf gaat naar de verdommenis
en daarmee de werkgelegenheíd voor
eenpaar duizendmensen. Je gelooft het
niet, want ook DAF was altijd een bun-
ker vøn
niks on

Malaise
Voor een rasechte Eindhovenaar als ik
zijn dit barre tijden. Het is ook niet meer
zo eclxt te vatten wat er zich de laøtste ja-
ren in die stad afspeelt. Nu woon ik al
meer dan twintig jaar in Soest, møar dat
neemt niet weg dat je de stad, waar je
wortels liggen, nooit echt kan vergeten.
Ik heb in deze krant al eens verhaald
over het speciale gevoel dat elke Eind-
hovenaar heeft wat betreft het Philips-
concern. In mijn jeugd was Philips een
instituut, een kolos met betonnenpoten,
een bunker van degelijkheid wøarmee
nooit iets kon gebeuren. De ene helft
van de stad werkte er en de andere helft

' had er op de één of andere manier mee te
' maken. Tenminste, dat dacht ik altijd
gemakshalve, want ik vergat natuurlijk
dat er nog een paar andere industrieën
waren die Eindhoveñ het gezicht gaven
van de welvarendste industriestadin het
zuiden.
Pictts, de houtfabriek in het stadsdeel
Tongelre, de sigarenfabrieken in en
rond Eindhoven en natuurlijk DAF,
Van Doorn's Aanhangwagen Fabrie-
ken in het Witte Dorp, bij ons om de
hoek. Want zo begonnen de gebroeders
Van Doorne: als aanhaigwagenfa-
briek. Ook een instituut, oþgeõouwd
door een paar hardwerkende þroers,
waarvan vooral Huub later in de publi^

. citeit kwam, omdat hij graag experi-
menteerde met motoren. Voor elke
Eindhovenaar ís hij de feitelijke uitvin-
d.er van de automatische versnelling..
Ongetwijfeld zal iemand anders wel die'uitvinding 

hebben gedaan, maar voot
I ons was 't Huub van Doorne. En wat
' uoor Philips gold, ging ook op voor

DAF: ak jedaar werkte, zat jeerioorde
rest van je leven gebakken. Het bedrijl
groeide en groeide, de naant DAF werd
een begrip en als ik voor m'n werk over

's Neerlands snelwegen reed, kon ik een
gevoel van trots niet onderdrukken als
ik de honderdtallen vrachtwøgens zag
met DAF er op. Dan gingen af en toe
nth gedachten.nøar m'n jeugd, eind jø-
ren veertig.
De Van Doorne's zaten toen nog in een
fabriek in het Witte Dorp, een paar hon-
d.erd meter van ons huis. Een imposant
complex vond ik 't als jonletje, møar
peanuts vergeleken bij het teriein dat zij
later tussen Eindhoven en Geldrop zou-
den betrekken. Het hoofdkantoor zat in
die begintijd in de Burgstraat en die
kwam weer uit op het Burgplein. Een
keurige buurt en eigenlijk één wøør je ín
ieder geval geen aanhangwagenfabrièk
zou verwachten. En aß ik nu terugkijk,
is 't eigenlijk vreemd dat die fabriek døar
wøs, møar ik deni: dat het Witte Dorp
DAF tolereerde, omdat 't zo'n cleane
onderneming was.
Ik ben veel op døt Burgplein geweest
want in die tijd werd rolschaotsen een
rage. De gemeente heeft toen een øsfnlt-
ring rond het plein gelegd, zodat de

ieugd (en ik was een kanjer op rol-
schaatsen) er veilig aan de gang kon
gaan. Diverse keren per døg zag ik nieu-
we trucks uit de hoofdpoortrijden, soms
nog niet gespoten en dan dacht je "hé,
die wagen is nog niet af. Waar gaan ze
met dat ding nûar toe ? ". W ant j e s tond er
niet bij stil dat die dingen ook.wel eens
getest moesten worden, Maar nooit had-
den wij e, last van. Veel |ater is het be-
drijf veihuisdnaar de Geldropse weg en
werd de oude locatie afgebroken. Een
tijdje heeft døt terrein als een open won-
de braøk gelegen en ik kon daar maar
niet aan wennen. Ik zag de laatste twin-
tig jaar het bedrijf letterlijk steeds meer
uitbouwen. Ik woonde al lang niet meer
in deze streken en mijn moeder was ver-
huisd nøar Geldrop. Ais ik haar op-
zocht, reed ik over de GelAropse weg
naar haar flat en dan zug je hoe elk jaor
mcer werd bijgebouwd en dat elsteeds
meer Heras hekwerk rond het DAF
complex werd aangelegd. Maar de laat-

nog altijd zie je op de snelweg honderden
vrachtwagens met DAF op de grill,
maar de laatste wekenschuddenie u,ak'
ker. le ziet werknemers op de tv die ie
welßwaar niet kent maar die je wel her-
kent, want dat zijn dezelfde sooft men-
sen die naar je zwaaiden toen ie op ie rol-
schaatsen over het Burgplein zwierde.
Twee weken geleden belde een werk'
neemster me op of ik wilde mee'werken
aan een demonsftatie. Helaas kon ik
niet, maar ik belde Anneke Grönlo;h op
of zij wilde meedoen, want Anneke heeft
als jong meisje nog een blau.we maan'
dag bij DAF gewerkt. Zij zei meteen ja.

' Het heeft allemaal niet mogen baten; de
helft van de werknemers is op straat ko-
men te staan en de anderen moeten ook
maar afwachten wøt de toekomst bren-
gen zal. Een paar duizendmensen. Een
ramp voor Eindhoven en de regio, wanl
zo rooskleurig ziet de rest er ook niet uit.
Philips vecht nog steeds voor het naøkte
vooribestaan el de verwachting is dàt
daar in de komende tiid eveneens nog
wel een paar klappen zullen vallen. En
onwillekeurig rijst de vraag in mii op:
hoe is 't in 's Herennaam mogeliik dat
het zover is kunnen komen?
Hoe is miin stad in tien jaar tiid volledig
in de versukkeling geraakt en heeft nie'
mand dat kunnei voorzienT Bii Philips
ß 't al jaren ernstig, maar het concern
sttítít ei in ieder geval nog. Maar hoe kon
dat totale échea bii DAF gebeuren? Hoe
kan zo'n bedtiif totaal in de afgrond^glii;
den. Is't de tiid of I management. Of aÞ
Iebei soms? Ik heb geen idee. Een wran-
ge biikomstigheid is dat mensen van de
a¡aenng Special Proiects in eerste in-
slantiehoorden dat ze konden doorgaan
om een das later te moeten vernemen

' 
dat ze toch"hun baøn kwiit waren. In de-
zefase een onvergeefliikefout van de di-
'rectie. "Een vergíssing", heette het in
een communiquê. Ik heb begrepen dat
de oudedirecti'e van DA.F in de nieuwe
opstelling z'n plaats behoudt. Is ùit geen
vergissing?

degelijkheid
herstelbaars

en daarmee kan
gebeuren. Want

O'ew{nKoel



Koninginnedag

Pagina 6

Koninginnedag is elk iaar een
echte feestdag. Als overal vlag-
gen hangen, leuke dingen
georganiseerd worden en vooral
met dat mooie weer!. En dat
was in het Witte DorP zeker het
geval.

Witte markt
Op de witte markt werden
goede zaken gedaan. Zo te
zien zijn een heleboel zolders
weer aardig opgeruimd. De
spullen die te kooP werden
aangeboden geven dan ook
een mooi beeld van mode,
rages en trends van de afgelo-
pen jaren. Alle dertig kramen
waren bezet (weer vijf meer als
het jaar ervoor) en men was
tevreden ook de oPbrengst:
genoeg om weer eens uit eten
te gaan (al was het maar in de
snackbar).

Spelletjesmarathon
Bij de organisatiekraam konden
de kinderen een "striPPenkaart"
kopen waarmee allerlei sPelle-
tjes gedaan konden worden.
Een volle stemPelkaart kon
daarna geruild worden voor een
stoere pet.

Tekenwedstriid
ln de organisatiekraam. hingen
de ingeleverde tekeningen van
Koningin Beatrix. De jury be-
stond uit Sjoukje en Heleen. Zij
kozen de tekeningen van Coco
Teheux en Nina Jansen uit als
de allerleukste.

De Wit-Kids

Jeugdfeuilleton,
Mart vertelt
ln deel 4 heeft Jímmé verteld
hoe Uk, Mr. Bean en Mr. Zorba
na een lange reís in Athene zíin
aangekomen om de twee crimi-
nelen te ontmaskeren. ln het
hotel kríjgt Uk een klaP oP ziin
hoofd en wordt hii en een zak
gesfopf. MART SMULDERS weet
wat erverder gebeurt, wanttoen
hii Uk) weer biil<wam bleek
dat.

hij in een donkere ruimte zat.
Hij hoorde een zach't geronk
van een motor. Na een tijdje
begon hij aan het donker te
wennen. Vaag zag hii een om-
trek van een stoel waar een
gestalte opzat, de motor stoPte
met ronken. De gestalte stond
op en maakte een deur open,
het felle zonlicht scheen in Uk's
ogen. Uk zag dat hij in een
vrachtwagen zat. Hij werd naar
buiten gesleurd, toen hij oP-

stond zag hij een weide en
daarachter een berglandschaP.
Blijkbaar was de vrachtwagen
weggereden. Hij ging langs de
weg lopen, in de verte zag hij
een auto aankomen. Hij stak
zijn hand op om te liften, de
bestuurders waren Mr. Zorba
en Mr. Bean. Ze reden naar een
oude herberg, daar bleven ze
overnachten. Toen Uk wakker
werd waren Mr.Bean en Mr.
Zorba al weg. Bij het ontbijt
werd Mr. Zorba geroepen, er
was iemand aan de telefoon
voor hem. Het was Boeren
Bond, hij verte|de...............

Dit verhaalwordt vervolgd door:
BART OOSTHUIZEN
Burghplein 12
(inleveren bij Marian, St. Odulp-
husstraat 41 voor 1 september
1993.

Optocht
Bij de optocht kwamen de
kinderen heel mooivoor de dag
als koning, koningin, Prins of
prinses. De koninklijke stoet
ging onder begeleiding van
muziek door het witte dorP. Na
de optocht vond de kroning
plaats van de koning en konin-
gin van ons Dorp.

Ballonnenwedstriid
Het was weer een Prachtig
gezicht om die honderd ballon-
nen min of meer tegelijk de
lucht in te zien gaan. Alleen
bleek die ene boom oP het
Burghplein een serieus obsta-
kel. Eenmaal die boom voorbij
zijn de ballonnen een heel eind
met de wind meegevoerd. Naar
de Zeel Zes kaartjes werden
gevonden en teruggestuurd,
waarvan vier in de buurt van
Ouddorp op Goeree-Overvlak-
kee. Wie weet ziin sommige
ballonnen nog verder gekomen.
Er zijn helaas geen reakties
gekomen vanuit Engeland. De

ballonnenwedstrijd is gewonnen
door Yuri Logtenberg St. Leo-
nardusstraat 76. Zijn kaart is
gevonden in de duinen bij
Ouddorp.
De ballonnenkaartjes van de
volgende kinderen ziin ook
teruggekomen: N¡k Osinski,
Floortje Notten, Florien LaaPer,
Lieke Hoekstra, Eefje Notten en
Toon Verhage. Zij kunnen hun
kaartje ophalen bij Judith KnieP
1" Wilakkersstraat 46.

De koninginnedagcommissie
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