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Bruisende nieuwfaarsborcel
Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven Jaargang 4, nummer 1, februari 1994

Wat was het weer gezellig,
de champagne bruíste en de bonnen stroomden over de bar.

"Nog de beste wensen voor het nieuwe jaaf'. Wensen over en weer, bijpraten, kennismaken, zâken doen voor bestuur oî krant, nieuvtties uitwisselen, ie Ron het allemaal

meemaken op de nieuwjaarsbonel op'16 januari jl. in Plaza Futun. Was ie er niet? Dan heb ie wat gemtst

pluim v(m) -€n,'pie I
çrt¡tos: een hoed

Het is al gezellig druk zo rond kwart
over vier. De volwassenen raken al

snel in gesprek met bekenden en

onbekenden onder het genotvan een

drankje. Ook de kinderen vinden
elkaar. Drie grote vriendinnen van een
jaar of 3 zie ik hand in hand voorbii
komen om een rustig Plekje te zoe-
ken. De ruimte bii de jassen wordt
intensief gebruikt om te sPelen.

Sommige kinderen is het binnen te
druk en te warm, die zoeken het liever

buiten. De chips en de nooties vinden
gretig aftrek bij de jeugdige bezoe-
kers. Ook een flesje limonade of
chocolademelk met slagroom wil er
wel in.

Bij een nieuwjaarsborrel hoort een

terugblik op het vorige jaar en een
vooruitblik op het nieuwe iaar. Het
kost Marcel Teheux wat moeite de
zaak stíl te krijgen. De volwassenen
houden hun mond even, maar de
kinderen laten zich niet storen in hun

-spel.

Er gebeurde weer van alles in 1993.

Een huurderscommissie werd oPge-
richt, op het DAF-terrein wordt inmid-
dels gebouwd, de wijkkrant geniet een

-pje geven pruzen,
ken; een -pie kr
(of : de hoed)
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groeiende populariteit; er komen
steeds meer stukken binnen, HetWitte
Dorp sponsort de Stratumse harmonie
met / 1,- per woning per iaar.

Voor 1994 staan er veel activiteiten op
het programma. 50 iaar bevriiding dit
jaar, dat moet gevierd worden. OP 17

en 18 september a.s. is er in het Witte
Dorp een groots feest. Een kinder-
feest, lekker eten met elkaar en een
feest voor de groten oP zaterdag,
zondag een koffieconcert. U hoort er
nog van.

Ook dit iaar z$n er weer Witte-Dorp-
speldjes uit te delen. Zo'n speldje krijg
je niet zomæt, dit ter geruststelling
van degenen die het vorig jaar ontvin-
gen en bang ziin voor devaluatie.
Bosalie Wibier was sinds november
1989 actief als secretaris van het
bestuur van het Witte Dorp en van het
Onderhoudsfonds. OP zich al geen

kleinigheid en ze wist dat ook nog te
combineren met de zangvereniging,
een man, een kind en werk. Gijs
Banken was lang de stille kracht die
veel onzichtbaar werk voor het Onder-
houdsfonds verrichtte. De hele opzet
en het beheer van dit fonds rustte op

zijn schouders. Heus verdiend dus,
die speldjes.

Marcel vergeet natuurlijk niet iedereen
te bedanken die zich het afgeloPen

De NEE-NEE sticker
Wat ons opvalt wanneer we de wijk-
krant gaan bezorgen bii de witte-
dorpsbewoners, is dat er steeds meer
mensen een sticker Plakken oP hun
brievenbus. Hiermee maken zii ken-
baar aan de bezorgers dat zij geen
reclameblaadjes wensen te ontvangen
en weflgeen huis-aan-huiskranties.
Mensen met een zogenaamde Nee-ja-
sticker kriigen de wiikkrant, maar

willen de bewoners met een Nee-Nee-
sticker nou wel of geen wijkkrant?

Aangezien er in deze krant vrij speci-
fiek nieuws staat met betrekking tot de
wijk, zijn we zo vrij geweest ook bij

deze huizen een wiikkrant te bezor-
gen. Mocht U dit als vervelend of
irritant ervaren, laat U het ons dan
even weten? Wij zorgen er dan voor
dat er geen wijkkrant meer bii U in de
brievenbus valt.

De redactie

jaar heeft ingezet voor het Witte dorp'
Voor het onderhoudsfonds veel
succes met het schilderwerk en

iedereen een goed en gezond 1994

gewenst, - Jaco van der Stelt

Colofon
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leeuwmaken, hern p :de

heeft een - aan de staart; 4 (ias)
De pluim gaat deze keer naar iemand
die niet woont in "ons Dorp", maar wel
heel vaak zich oPtimaal voor ons
"dorpelingen" heeft ingezet. Zowel
voor de minder leuke belangen als
voor de leuke dingen. We hebben het
over niemand anders dan de wijk-
agent Gerard Rijken die met heelveel
zotg en enthousiasme altiid klaar
stond. Hij heeft o.a. bii de laatste
Sinterklaasviering geholpen om de
stoet veilig bij de Plaze te kriigen.
Verder heeft hij geholPen met de
wij lwoorlichtin g over inbraakpreventie'
Gerard heeft onze wijk moeten verla-
ten en verblijdt nu Gestel met zijn
goede zorgen.
Gerard wij bedanken je heel hartelijk
en wensen je veel succes in je nieuwe
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,,,,Deze keer staat het widogram in het
ii,teken van de winter.

De fles wijn is gewonnen door de
familie Smulders-Staal. Dit keer wordt
er weer een fles Vin du Dok vertoot
onder de inzendingen. Uw inzending
kunt U voor I april inleveren bij Lex
Bosselaar, St. Odulphusstraat 19.

Lex Bosselaar en John Jansen

Horizontaal

2 niet hoge neerslag (10)
5 latwerk (4)
7 enkel scheef gereden (7)
I overdraagbare temperatuursda-

ling? (s)
I gevleugelde honger (9)
f 1 koninklijk maximum (10)
12 kwispelende lente? (5)
13 bergopwaarts voor een mooi

gezicht (5)
14 schoppende lesbiënne (8)

door Angeligue Spaninks

Pagina2

1994 wordr het Mondriaanjaar.
\4aar als her aan het Goois
Museum ligr, had het net zo
goed her lü/illem Marinus Du-
dokjaar kunnen r¡'orden. Ten-
slotte kan van deze Hilversumse
'stadsbouu'meester van u'erel-
dallure' komend jaar zou'el het
honderddende geboorte- als her
twintigste sterfjaar rvorden her-
dacht. Daarbij suar in elk geval
in Hilversum en omstreken als
een paal boven water dat Du-
dok meer belangstelling en er-
kenning van het grote publiek
verdienr.
In toraal sraan er ruim 235
bouw.¡'erken op Dudoks naam,
wâaryan er maar liefsr 85 in
'zijn' Hilversum zijn gereali-
seerd. Daar u'as hij van 1928
rot zijn pensionering in de jaren
vijftig dan ook sradsarc:rirecr.
Geen wonder dus dat het Goois
Museum in zijn eerste lustrum-
tentoonstelling aandachr be-
steedt aan deze opmerkelijke
architect, die onder meer het
!Øitte Dorp in Eindhoven onr-
wierp. Gezien de beperkte om-
vang en de regionale func¡ie
van het museum is ech¡er niet

Verticaal

1 gesijpel (7)
2 glijdende betrekking (11)
3 de woonplaatsen van dit sprook-

jesfiguur zijn in trek (14)
4 seizoensbaas (12)
6 onverwarmde volkswagen (S+4)
f O waardeloze winterkost (Ð

Oplossing vor¡ge keer

Horizontaal
1 verdonkeremanen, I rikketik, g
haan, 1O bevangen, 12 krieken, 13
drieen, 14 dikdoen, 15 monumen-
tencommissie, 17 terts, 18 bedrog,2l
literatuur, 22 telefooncel.

Verticaal
1 verkeersoverlast, 2 reklame, g
overgangen , 4 eik,5 eindredacteur, 6
achterkamer, 7 etagewoning, 11 nicht,
16 uitstellen, 19 drufi, 20 buien.

Ontspanning

enaar m Hilversum

Widogram

I

7

12

2

14

3

1'l

8

4

13

5 6

I

10

a

Een renaissancekunst
gekozen voor een overzichrsten-
toonstelling, maar voor een the-
matische opzet waarbij Dudoks
kleurgebruik en diens ideeën
over de vormgeving van het
interieur centraal staan.
Hilversum zelf, met het raad-
huis als Dudoks magnum opus
en de vele scholen en arbeiders-
woningen die hij daar bouwde,
fungeen daar omheen als een
soort openluchtmuseum voor
wie na de tentoonsrelling nog
meei wil zien.
Zoals ook uir de drel al blijkt
staat vooral Dudoks opmerkelij-
ke kleurgebruik cenraal, een
aspect van ziin werk dat volgens
samensrelsrer Isabel Por¡o tot
op heden nogal onderbelicht is
gebleven. Naast de natuurlijke
kleuren van bouwmaterialen als
hout en steen waren vooral
goud, geel, rood en blauu'groen
de tinten op het palet van de
architec¡. Heldere maar tegelijk
ook zachte kleuren, heel anders
dan bijvoorbeeld de primaire
kleuren die zijn tiidgenoten van
De Sdjl gebruikten. Volgens
Porto liet Dudok zich rvar kleur
betreft dan ook vooral door de
Byzandjnse kunsr inspireren.

Daarbij hadden ze voor hem
niet alleen een opdsche maar
ook een symbolische r¡'aarde.
Naast Dudoks kleurgebruik
'¡'ordr in de renroonsrelling ook
wat dieper ingegaan op zif n
opvattingen over de vormgeving
van het interieur. rùlant Dudok
was \r'at men wel een renaissan-
ce- of totaalkunstenaar noemt.
Iemand die als archirecr nier
alleen gebouwen of zelfs hele
stadswijken onrwierp, waaron-
der zoals gezegd ook her Eind-
hovense rù(¡ine Dorp en de
vooroorlogse wijk Zorgvliet in
Tilburg, maar zich ook bezig
hield met de kleinste details
binnen het interieur, van meu-
bels ror klokken en van belerte-
ring ror belichting.

Boek
Vrijwel tegelijk met de renroon-
stelling verscheen ook een boek
over Dudok mer de veelzeggen-
de ondenitel'Sradsbouwmees-
ter van wereldallure'. En hoe-
wel boek en renroonsrelling los
van elkaar zijn opgezet, vuìlen
zij elkaar roch enigszins aan.
Ondanks de fraaie kleurenillus-
traties is de opzet van het boek

: Van orúe.redactie l[oonkrant

voor echt geïnteresseerden ech-
ter te mager. Het Hih'ersumse
Architectenburo Van der Goes
heeft me¡ dir initiarief het ni-
veau van veredeld relatiege-
schenk helaas niet weten te
ontsdjgen.
Enige uizondering op de overi-
gens weinig diepgravende bij-
dragen aan het boek is her
intrigerende en zeer leesbare
anikel van architectuurcririci
Hilde de Haan en lds Haags-
ma. Terechr vragen zij zich af
of Dudok wel de eigenzinnigc
individualist, de Einzelgänger,
was die zowel bewonderaars als
historici ook in dit boek weer
van hem maken.
Volgens De Haan en Haagsma
stond Dudok zeker aan het
begin van zijn loopbaan als ar-
chitecr iuisr als een spons open
voor allerlei invloeden van an-
deren. Zo koesrerde hij een
mateloze bewondering voor
Berlage en de Amerikaan Uoyd
rù(/right. En ook ideeën van De
Stijl, de Amsrerdamse School,
het rationele Nieuwe Bouwen
en de tradi¡ionalistische Delftse
School gingen niet zonder meer
aan hem voorbij. Van al deze

richtingen ondervond hij meer
of minder inr4oed in het komen
tot zijn persoonlijke stijl.
Juist deze mengeling van in-
vloeden en zljn sterke persoon-
lijke fìlosofie leidde er larer roe
dat hii voor de modemen te
tradidoneel en voor de uadido-
nelen te modern bouq'de. De
richtingensrijd russen deze bei-
de kampen die de Nederiandse
architectuur vele jaren beheers-
tê, versterkte Dudoks ver-
maardheid als individualist en
onafhankeiijke geesr ror de
overdreven proporries die rvif
nu kennen. Dit neemt ech¡er
niet weg dat zijn nalarenschap
nog steeds de moeite waard is,
in zijn totaliteit, maar ook be-
zierl op zulke unieke aspecren
als kleurgebruik en interieur.

'Het pâIer van Dudok' is nog
tot en met 6 maârt 1994 te zien
in het Goois Museum, Kerk-
brink 6 in Hilversum. Open
van dinsdag tot en met zo,¡d;ag
van 12.30 tot 16.30, op eerste
kerstdag en nieuwiaarsdag ge-
sloten. Het boek '\4tillem Mari-
nus Dudok, architect
1884-197 4- Stadsbouwmeester
van wereldallure' verscheen bij
uitgeverii Tirio¡ en kost 49150
gulden.

chdtectenbureau In

I[ieuwbouw in ?het witte dorp )

bo, is erin
evenwicht
de Dudok-

bouwstijl en de wensen voor
een moderner leefcomfort.

gen inzich! en mogelij kheden,
ging de stichting aan de slag.
DoeI was het unleke karaktõr

geslaagd een goed
te vinden tussen

r:ll
van de wijk te behouden en
dgarig is men tot op heden ge-
slaagd. Het gevolgfoas nietãl-
Ieen eel beter leeftIirnaatr
maar ook een forse waarde-
$iisrng van de huizen, Een
huis dat enkele jaren geleden
nog voor 160.000 gulden van
dehand ging, staat-nu te koop
voor drie ton.

Binnenin valt vooral de gebo-
gen wand in de woonkamer
op. Vln buitenaf is duidelijkte
zien dat het een Witte D-orp-
woning betreft. Niet atleen de
witte gevels,
rakteristieke
de deuren en de

weg maakt een
binding tussen
nieuwe wijk.
Zuid-Nederland

maar.ook de ka-
ronde ramen in

kopgevels
aanzicht.

be-
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Voor al uw vorderingen

Inc¡ssobure¡uì 
,rZvvÐrt op Wit', ,

Bel nu als u het hoogste rendement wilt!-',-r---

menade omschreef in ziin
ambtsperiode Het Witte Doíp
il" "gr 

ván de meest geliei-
koosde wijken van Eiîdho-

- lls herinne,ring aan de op-
richters van de DAF-fabriel,
de gebroeders l{im en Huub
van Doorne, wordt de route
die door de nieuwe wijk gaat
Iopen terecht genoemd ñaar
de architecten van de Eindho-

Oud-burgemeester van
Eindhoven prof.dr. J. van Ke-

palen straks het

vense wachtwagenindustrie.
De Gebroeders Van Doorne-

yen.
Architect Willem Marinus

*JElJrcÈ.4t1ære

È otk-n.,te * LX13 .

Waardestijging
Wat maakt deze woonwijk

zo geliefd? Een gloot aandeä
Eç"i" heeft de itichting Het
ìilitte Dorp. Gei'lritee¡il=door
hgt feit dat iedereen zelfñln
eigen huis opknapte, naar õi-

Dudok (18841974) drukte dui-
delijk zijn stempel op de bouw
van dP:ze prachtþ wijk. Re-
gelmatig was hij tijdens het
project in de bouwput te vin-
den en schold onãer-aanne-

welkome veÍ-
de oude en de

Bouwfonds
verwacht

meß uit voor luttele onvolko. volgend jaar bouwvak de eer-
menheden. ste woningen te kuunen ople-

Petervan Woerkum, van a.r- veren:



Een vuurtoren oP het droge
DAFJ tenein Ðrscussies over architectonische waarde. Wie heeft er gelíilQ Verdient

de Meester navotging of is navolging ptagiaa(? Monumentencommissie. Gemeenteliik

Monument, noent Op weg naàr de hogere Fl,¡kssfafus' Soberheid door eenheid,

rijkdom in gelijtuorm'igheiã. Maar wat is nu werketiik waardevol? N het wit? Nee!

S/echfs één antwoord is mogeliik: De Zuil!

Daf-l terrein
Menigeen heeft zich gemoeid in de
discussie omtrent de waarde van het

Witte Dorp. Met opgeheven hoofd blikt
men nu door de afrastering om het

DAF-I terrein naar de toekomstige
verpaupering c.q. verrijking van de
wiik. Wordt het een blindedarm of een

vitaal orgaan? l-angzaam kriigen de
nieuwe bouwsels vorm. DAF-I bestaat
niet meer. Het is een bouwspeelplaats
geworden waar dagelijks blijkt dat de
bouw zich nog steeds in het stadium
van nijverheid bevindt. Vol verwach-
ting wacht men op het eindresultaat.
Wordt het Meesterlijke navolging of
plagiaat? En doordat alle ogen oP de
vlakte gericht zijn, laat men de ge-

schiedenis van het Witte DorP als
zand, onbetekenend, door de handen
lopen. De opgeheven blikken kijken
over het werkelijke monument heen.

De Zuil
Wat is nu eigenliik een monumenP
Een gedenkzuil! Of een overblijfsel
van vroegere cultuur. De combinatie
van beide definities is te vinden in de

ijzeren zuil op de hoek van het Burgh-
plein en de 1e Wilakkersstraat. Maar

haast niemand is er zich nog van

bewust dat er daar een zuil staat.
Waarschijnlijk is de bekendheid helaas
nog het hoogst onder de hondenbezit-
ters. Welk triest lot treft daardoor deze
zebra-look-alike, die jarenlang de
burgers, kinderscharen en trottoirte-
gels heeft beschermd tegen de alles-

verplettende banden van de DAF-

trucks die om de hoek scheerden. De

miniatuur-vuurtoren, waarvan nu het
licht gedoofd is, die waarschuwde
voor gevaarlijke stoeprandkliffen. Een
gedenkwaardige zuil, helaas vergane
glorie als in een Engelse badplaats.

Een werkeliik monument met heden
ten dage uitzicht op vier soortgenoten.
Ondermaatse kopieën uit de tijd van

de grindtegels. De vraag van Meester-
lijke navolging of plagiaat speelt hier

niet. Het ziin vier onbeduidende
pionnen. Een belediging in het zicht
van De Zuil.

De Vooruitgang
De Zuil. Een droevig monument dat
nog steeds, enigszins verward, Pro-
beert te communiceren met een

soortgelijke zuil op de Burghstraat.
Vergeefs, want deze is reeds onge-
merkt verwiiderd. leder spoor is

uitgewist en een nieuw glad en bleek
trottoir is alles wat daar rest' Aan de
eisen van de moderne tiid is weer
voldaan. Het trottoir is hersteld.

Tranen
De laatste zuil in het Witte Dorp laat

eenzaam haar tranen vloeien. Roest
dringt langzaam door haar schamele
kleed. De witte verf verdwiint. Er is
geen uitzicht op een meerjaren-onder-
houdsplan. Een monument dat blijk-

baar beneden de maat is' Onze

opgeheven blikken kijken er overheen.

Los zand dat door onze handen loopt.

Niels Wibier

lngezonden

Het was een hele belevenis: een

etage in Den Haag of een "heel huis"

hier. Elk kind een eigen kamertie, wat
een feest. ln 1956 overburen met 6 en

daarnaast een gezin met 9 kinderen,
dus vriendies en vriendinneties ge-

noeg in onze straat. Midden in de

verhuizing om 1 uur belde al. een

bakker met de bakfiets aanf: of hii

brood mocht leveren. Ja hoor, weer

klandizie voor 6 erbij, totdat Bakker

"Maas" stoPte.

Een school gezocht aan de Ha-de-
wieg-laan. Een gezellige buurt met

veel kindertjes en activiteiten op het

Burghplein, dankzij het decorum,
welke deze omgeving afstraalde. De

"laatste" helft van je leven als Witte

Dorpeling te mogen functioneren is

een zegen, een unicum. Hoe heb je

dan de "eerste" helft gewoond? Altiid

"boverì" waar je oP het mensdom
neerkeek. Miin vader was stationschef.
Je zad.. daar hoog en droog, wel met

angst, want als de wissels niet goed

lagen, gingen de loc's elkaar omar-

men in steigerende positie. Meestal
geen overburen te bekennen' Nu wel,

ãni¡a een vriendeliike groet. Een snelle

handbeweging als het goed of heel
goed gaat. Een trage als het niet zo
best is.

Grandmamma & PaPPa zijn soms erg

blij, ja door het dolle heen. Nee niet

van de pillen of Peter Dillen, m¿¡ar

als... die kleine komt logeren. Heggen

er uit, dan zien we nog meer. Een

collectief gebeuren, voor 5 huizen
gingen in één klap alle heggen er uit

met veel trekken en siorren. Wat een

berg takkebossen was dat. Een Paar
jaar later gingen alle bomen om, weer

Klein n¡euws
- lnbraken blilven veelvoorkomen. Op

de Burghstraat is zelfs om half tien
's ochtends ingebroken en oP de
Petrus Dondersstraat is een auto
gestolen.

- Het bezoek van Sinterklaas aan het

Witte Dorp was weer een succes. Hii

heeft belooft eind ditiaar weer langs

te komen.
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een groter schootsveld. 't Leek wel

oorlogstijd. Die boom is van mij, daar

kan ik weer een weekie van stoken.

Daar lag goud! Dan het gras uit de
voortuin, het kniPPen werd teveel.

Geheel geplaveid en omhoog ermee,
je weet het nooit met die Dommel. De

dikste en hoogste populier zorgt voor

de huisvesting van de vogeltjes in de
achtertuinen. En in de-,straat staan

verderop ook nog dikke bomen, daar

achter staat een kind, en daarom

liggen er drempels, de auto gaat er al

van hikken. Oh vreselijk! ln ons straat-

deel staan dunne bomen, dus zijn er

geen dremPels, gelukkig!

Straatlantaarn voor de deur, dus de

nachtverlichting perfect. Overdag's
morgens de zon voor en laat in de

middag achter, maar komt U maar

binnen. Via hal en gang staan we

plots in de voorkamer' Ja, we hebben

nog "kamer en suite", die schuifdeuren
kuñnen we niet missen. 'k Zeg altijd

maar: met schuifdeuren voorkom ie
echt echtscheidingen. leder heeft dan

een eigen domein. Want als je doof

wordt, worden de discussies moeilijk'

Dudok heeft dat heel goed gezien'

Vooral met feestdagen. Hebben de
jongeren een eigen stekkie voor, en

de ouderen aan de andere zijde van

de deuren achter.

Bev
TI

rud en happy!
Op 18 september 1956 arriveerden we met twee verhuiswagens en vier kinderen in

hät,Witte' Dorp',. Een hele betevenis, de stad verlicht met vele lampjes in figuntles'

Volop vlaggen, wat was hier toch aan de hand? Het was "Bevriidingsdag"! Nooit van

genoora.-úe l<vvamen van boven de rivieren! Onze iongste van 6 iaar vroeg: 'Waarom
-wordt 

hier zo gevtagd? Oh, dat doen ze attiid ats er nieuwe inwoners biikomen" Hii

was tevreden met zo'n stad en zo'n huis-

En waar tref je nog zo'n kelder aan'

Heerliik zo'n winkettje aan huis'

Gelukkig goed gebouwd en dus

waterdicht. Ondertussen zijn we 80 &

82iaar en hopen nog een aantal iaren
in het gezellige 'Witte Dorp" met de

vele jonge gezinnen te kunnen blijven

wonen' Houden zo' 
De Koorhazen

- Er lopen witte koniinen los rond in

het Witte DorP. Wie weet hier meer

van?
- De hemelvaders hebben moeite om

een camPing te vinden' Mogelijk is

hun rePutatie bekend geworden

door alle artikelen in deze krant.

- Jaco van der Stett wordt de nieuwe

secretaris van de stichting het Witte

DorP. Zii neemt het van Rosalie

Wibier over. Wii wensen haar veel

succes.



Men neme een vin du dok
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Vergeleken bü het culinaire hoog-
standje van Ed en Anita in de vorige
Witte Dorp krant, is het nu volgende
recept maar een eenvoudige oven-
schotel. "Paprika rísotto" is gemakke-
lijk klaar te maken -de pollepelrubriek
staat immers op de pagina'bntspan-
ning"- 

"n ik gebruik er alledaagse
ingrediënten voor. Geen recept dus
van meesterkoks maar een gerecht
dat regelmatig in huize Hoekstra wordt
klaargemaak.

Voor deze "Paprika Risotto" heeft u 6
flinke paprika's nodig in verschillende
kleuren. Snijd de paprika's in blokjes
of reepjes en bak ze 2 a O minuten in
olijfolie. Doe daarbij ca 300 gram
droge ongekookte rijst en læt deze
even meebakken. Dan zoveel kokend
water erbij doen, dat de rijst 1 of 2
cm. onder staat. Ook zout toevoegen.
Op een laag pitje gaar en droog laten
worden en als het nodig is tijdens het
koken nog wat water erbij doen. Dan
voorzichtig omscheppen.

ln een braadpan ondertussen 300-4OO
gram rundergehakt met wat peper rul
bakken. Doe daarbij 2 niet al te fijn
gesneden uien en een teentje knof-
look. Laten bakken tot de uien glazig
worden. Draai het gas uit en roer 2
volle theelepels paprikapoeder en een
bekertje crème fraîche door het
gehakt.

Het leukste is om voor dit gerecht een
glazen ovenschaal te gebruiken want
paprika risotto wordt in laagjes klaar-
gemaakt en het oog wil ook wat. Op
de bodem van de schaal komt eerst
een laagje ontbijtspek met daarop
schijfjes tomaat. Daarop de helft van
de rijst met papríka. Even glad maken
een aandrukken met de bolle kant van
een lepel, dan het gehaktmengsel er
over verdelen met daarop de andere
helft van de rijst-paprika. Nu nog een
laagje tomatenschijfjes en tenslotte
weer plakjes ontbijtspek. Doe een
dekselop de schaal en laat alles goed
heet worden in een voorverwarmde
oven. Paprika risotto smaakt lekker
met een kleín scheutje ketjap.

M'n dochter Lieke eet wel eens bij
Henk en Marcella en door haar en-
thousiaste verhalen over gezellige en
lekkere maaltijden bij hun, kwam ik op
het idee om de pollepel aan Henk en
Marcella door te geven.

Marja Hoekstra

Limerick

Er was eens een vrouwtje in West-
kapelle
Dat hield er van om mannen te kwelle
Ze kookte in het diner
Stiekum wat arsenicum mee
en noemde dat dan Hitchcockerelle

OPROEP

Koninginnedag
v/elke hulpvaardige, vindingräke en enthousiasæ dorpsbewoners willen helpen om
yT Koninginnedag 1994 vreer een onvergeælijke dag ûe maken? vele han&n maken
licht werk, dus we zoekefi niet alleen mensen die netÍeest willen organiseren, maar
ookhulp opdedagz*lfl.

Funktie eisen: -Bewoner van Het witte Dap, -Enthorsiasme, -Ervaring niet
noodzakeli¡k

V/ij bieden: Een gezellþ organisatie. Eer en ræm op &, dagznlf

Destichting lYitæ Døp heeft tot doel het verbetenen van het leefklimaat en de
leeforngeving van de bewone¡s van het \ilitæ Düp, dit in de ruimsæ zin des wærds.

loftigiatigs-(n¡gdeling of sctnifælifi) richæn aan Lien de Jong, Burghstraat 9.
Telefoon: lll4y'5

Recreatie

VAKAIT,JRE

VAKATT.JRE

Secretaris m/v

van het

ÌVitteDøp,

uHrË
DE BURGH

het

vän
zJ.tn

niet

\vij
I

\vil
de Stichting
ofhaar

aan lvlarcel Tþheux St Adrianussr. l,

de doelen

Funktie

-Een bescheiden

wil werken aan lret

per maand

dit in de n¡imsæ zin des woords.
van het leefklimaat en de

Door het vertrek van txtze
Wij zoekendaaromeen

ìSlïHi (mandering of

is er een groot gemis ontstaari.
die het beheer van lpt secreta¡iaat rroor

wegens vertek van een van onze bestuursleden-is een raka¡re onßtaan, wij zoekendaarom een entho'siaste en gedreven prt*õ"tiiø;ia-øffi -rrie"li*ert"n 

"ndenken over hetbeleid val õ stictrtin'g-wiitèõod. iõdr;dñ;*iäen neren ineen of meerdere commissies en mee tu"n *eiÈen aan het realiseren van de doelen vande Stichting \Vitæ Dorp.

Funktie eisen: -Bewoner va¡r Het lvitte Dorp, -Enthousiasme, ervaring nietnoodzakelijk

glf#Jlil#: maal per maand een overleg (excl. zomerreces). -Een uitdagende

-Een be.scheiden onkostenvergoeding

tr:*'HtrYtrffiåîitlf î:,tii,Ë*åTå,Itrå,.1ffiHffi sf*.¿,
*rTrå#i 

(mondeling of sctriftelijk) richren aan rvfarcel reheux sr Adrianusstr. l,

Oproep
Ter optuistering van het buqffgest op
17 september willen wij weer een
gelegenheidsband samenstellen. De
band zal het kinderfeest af en toe
begeleiden en mogelijk het avond-
geest openen.

Er ziin al heel wat muzikanten in de
buurt gesingenaleerd en wij gaan er
dan ook van uit dat deze mensen hun
medewerking willen geven:

Advertenties

Onbekende talenten die voor een zeer
welkome uitbreiding van de band
kunnen zorgen, worden verzocht zicht
te melden bij Bart Vissers, tel 126799.

Gratis:
Gratis op te halen:
gewassen grindtegels (30x30 cm)
St. Odulphusstraat 21,
tel. 129508.

Gevraagd:
Houten stapelbed,
tel. 112688.

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" Í 25,-
lGlender 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) 1125,-
St. Odulphusstraat 41

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties te plaatsen. Wj rekenen
f2,50 per advertentie. U kunt uw
advertentie of oproep inleveren bij elk
lid van de redaktie.

Wim Brouwer
Kim Egger
Nolv. lersel
John Jansen
Hannah Kok
Paul Mencke
Ruud North
Ruud Roth
Pieter v. Slooten
Bart Vissers
Henk v.d. Vondervoort
Bartjan Wijsman
Sylvia Wijsman

trombone
saxofoon (alt)
gitaar/banjo
trombone
wasbord
piano
sa,rohon (bas)
saxofoon (alt)
trompet
saxofoon (att)
gitaar
trompet
trom

--



Tuindorp'CaPitool
Tuindorpgroep olganiseert Tuindorp-Capitool

Dorp in de stad
Het Witte DorP heeft zijn zaakies

aardig voor elkaar. Dat is inmiddels

niet alleen in de wijk maar ook in de

stad Eindhoven en zelfs "in den lande"

ruimschoots bekend. Zo is er de

Stichting Witte Dorp de Burgh die de

algemeñe belangen van de gehele

*[f O"nuttigt, variërend van sociale

uátign"iO opstraat en in de gangetjes

tot ãn met het organiseren van het

aanstaande jubileumfeest in septem-

ber 1994. Daarnaast bestaat er het

Onderhoudsfonds voor de aangeslo-

ten ca. 130 eigenaar-bewoners' Ook

voor de nog te bouwen woningen oP

het voormãlige DAF-terrein is de

kersverse bewonersgroeP al zo en-

thousiast, dat er oP de eerste de

beste kennismakingsavond een

gloednieuwe bewonersvereniging is

ópgericht om ook voor deze nieuwe

woningen de onderhoudszaken van

het begin af aan keurig voor elkaar te

hebbeñ. Goed voorbeeld doet goed

volgen! Of we het willen of niet, we

zijn-een echt dorp in de grote stad'

Praathuis
Volgens de wetten van de psychologie

komt er in zo'n tevreden gemeen-

schap de behoefte opzettqll om de

eigen geestelijke ontwikkeling eens

oñdut ãe OeP te nemen. Zo liikt het

interessant om b.v' de ontwikkeling

van de opgroeiende jeugd in deze tijd

eens te vêrgeliiken met onze eigen

jeugdervaringen, eens met elkaar te

þraien over eigentijdse maatschappe-

ii¡ke zaken, kortom een eigen "praat-

huis" te hebben.

Kerk als centrum in de wiik
Van ouds her hebben in het Bra-

bantse landschaP de kerkgebouwen
een verzorgende functie gehad op het

geesteliike vlak. Deze kerkgebouwen
üerliezen langzaam maar zeker hun

huidige kerkelijke funktie. Zij hebben

echter nog steeds een beeldbepalen-
de funktie als centrum in een wiik en

als orientatiepunten in de stad' Wat

zov het letterliik en figuurliik een

vervlakking van onze maatschappii
betekenen als deze gebouwen zouden

verdwiinen. Het is gewenst deze

gebouwen te kunnen behouden voor

ãe stad en een andere gemeenschaP-

pelijke funktie zouden kunnen geven

b.v. 
"en 

onderkomen voor wiikge-

bonden funkties zoals de verzorgende
medische diensten (groepspraktijk

voor huisaftsen, fysiotherapeut), een

bibliotheek{iliaal, een ontmoetings-
ruimte voor bejaarden en/of wijkaktivi-

teiten, huisvesting voor Stichtingen en

Verenigingen etc.

TuindorpgroeP
Er is een kleine groeP mensen die

een voorstel heeft ontwikkeld om een

nieuwe invulling voor het kerkgebouw
van onze wiik uit te Proberen ' Deze

groep noemt zich 'Tuindorpgroep" en

ðten zich ten doel om biieenkomsten

te organiseren in de Tuindorpketk 9F-,
net õt. Servaesplein onder de titd-
'Tuindorp-Capitool". Het betreft dus*,

een experiment om te zien of oP een

dergelijke wijze mensen uit de omlig-
genãe buurten (dus niet alleen het^

witte dorp¡ geiinteresseerd zijn om

elkaar te ontmoeten en onder het
genot van een koPie koffie (met

koekje) met elkaar te converseren en

discussieren over maatschappeliik
actuele onderwerpen. Doelvan deze
biieenkomsten is dan ook om in de

rustige atmosfeer van het kerkgebouw
ook zelf tot rust te komen.

lngezonden

de TuindorP-groep:
Carolien Evers, Harrie Simkens, Cees

Donkers

Bezinning
Zo rond áe kerst komt er ieder jaar

een moment voor bezinning' Dat is

dan ook een gelegenheid bij uitstek

om dit kers(l-)verse initatief eens b'tj de

lezers van de Wit oP Zwart krant

onder de aandacht te brengen'

Wii nodigen u dan ook van harte uit

om op dé eerstvolgende biieenkomst

op 6 februari eens te komen kiiken'

liisteren en misschien wel meedenken

over het dan te Presenteren eerste

thema: "de veranderende mentaliteit

van de ieugd".

Forum
De biieenkomst is gePland..in de

zijbeuk van de Tuindorpkerk, die voor

däze gelegenheid is verbouwd tot een

'Torurñ". ln deze mooie ruimte organi-

seert de Tuindorpgroep in principe

elke le zondag van de maand een

dergeliike bijeenkomst voorlopig tot

u".id" tomerperiode. Tuindorp-Capi--

tool is zodanig opgezet dat er een of

meerdere sPrekers aan de hand van

een aktueel thema korte uiteenzet-

tingen geven (ca 10 minuten Per

spiet<er) waarna men al dan niet over

O'e innoud van hetgeen is gezegd van

gedachten kan wisselen' Een en

ãn¿er wordt opgeluisterd met (al dan

niet levende) muziek en/of voorgele-

zen werken van oude of eigentiidse

schrijvers, musici of dichters' Het

geheel duurt ca 45 minuten waarna er

ielegenheid is om onder het genot

i"n ã"n kop kofiie wat na te praten-of

gewoonweg elkaar te ontmoeten' De

ói¡eenkomsten ziin gratis en staan

open voor iedereen. Wij hopen op een

groeiende groep geinteresseerden'

Tot ziens oP het:

TUINDORP.CAPITOOL

zondagmiddag 6 februari
zijbeuk TuindorPkerk
16.00 uur' 17.30 uur

Thema:
'Veranderende mentaliteit van de

jeugd"
gastspreker: Herman Galen

iector van het van MaerlantlYceum

Oud teenagers dansen oP het Plein
De meesten van ons zijn intussen wel

gepensioneerd, maar jong van hart e1

geest zijn we nog allemaal! We zijn al

twee keer met een groep naar Frank-

rijk geweest, waar Jenny van Lijf (uit

de Burghstraat) woont. Dit jaar organi-
seren we voor de derde maal een

zomerkamp oP de boerderii van één

van de leden. Een onderdeelvan ons
programma wordt zeker het feest oP

i'ret pleinl Dat kan niet meer mis-

lukken! Twee zoons van de toenmali-
ge bewoners van BurghPlein 1, die al

+S ¡aar in Canada wonen, hebben al

toegezegd te komen, alsook iemand

uit Californië (voorheen St. Odastraat)

en Amerika (voorheen St. Odulphus-
straat).
Wij allen hoPen met ons oP 18 sep-

tember de hedendaagse Tuindorpers
te ontmoeten in een gezellig samen-

zijnl Tot dan.
Namens de ieugd van toen

Liers Vogels-Staal
BurghPlein 13

Waar bl¡ift de t¡i d?

Namens een aantal "oud teenagers"
van het Tuindorp uit de veertiger jaren

wil ik even reageren op het artikel in
de Zwart op Witkrant van de vorige
keer over het dansen op 't plein. Wij

zijn erg enthousiast en hopen dan ook
zeker aanwezig te kunnen zijn!
Vijf jaar geleden organiseerde een van

ons, Jenny van Lijf, een reünie van

vrienden en vriendinnen uit't Tuindorp
van die tiid en daar was een groot

aantal present. Ook uit het buitenland!
Besloten werd na 5 jaar, ter gelegen-

heid van het SO-jarig bevrijdingsfeest'
weer bij elkaar te komen. "Dan moes-

ten we eigenliik ook weer kunnen

dansen oP het BurghPlein, net als

toen" werd er gezegd. Welnu, dankzij

de inzet van de hedendaagse tuindor-
pers kan dat worden waargemaakt.

Na de eerste reünie heeft een vaste

groep de draad gewoon weer opge-
nomen, alsof er geen 40 iaar tussen
zalen, en we treffen elkaar regelmatig'
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moeder: "Mooi?, je bent hartstikke

gek iongen. Ik heb me vroeger rot

gesleePt met die zware krengen- Wat

ben ik blii dat er nu van die lichte

t

Jullie kennen ze wel, en zeker in deze

design-gevoelige wiik, de 1ig-zag
stoelen van Rietveld. Heel mooi, maar

die schroeven. Schroeven?, iadie aan

àe achterkant als verbindingsmiddel'
Als ik deze stoelen zie dan bekruipt

rni¡ .lt¡¡O weer die vraag' Als RietvelC

nu geÉefd zou hebben en die stoelen

nu ontworpen zou hebben, zou hij

dan ook die schroefuerbinding ge-

Orr¡n n"UUen? Of zou hii gebruik

hebben gemaakt van de nieuwste

technologische ontwikkelingen en een

levige lifmverbinding gebruikt heb-

ben? We zullen het nooit weten'

Van Rietveld naar Dudok is maar een

kleine staP, het waren Per slot van

rekening iiiOgenoten ' Zou hii weer

granieten aanrechten in de keuken en

ãie zwarte bakelieten deurklinken ge-

ot*t"t hebben? Volgens sommige

b"*on"t" wel als ik de stukies en

ãdvertenties in deze krant mag gele

ven. Zijn de huizen uit het Witte Dorp

Oe ¡oérOerijtjes uit de iaren '60'.Die

mãesten oô-k allemaal authenthiek

Oti¡u"n. Waar zijn onze eigen ideeën

g"Ut"u"n, we zi¡n 50 iaar verder .(dit

iaar groot feestl)' ls er dan niets

gebeurd in die 50 jaar'

Bii deze zaken moet ik altiid denken

"á, ""n 
uitsPrcak van miin moeder'

tk: "Zeg mam, ik vind die zinken

emmers zo mooi!"

plastieke ziin!"
BegriiPt U.

De ultieme vraag is natuurliik hoe

Dudok de nieuwe woningen oP het

voormalige DAF-terrein ontworpen zou

hebben.-Nou in ieder geval niet met

zwarle Pannen en met rood geverfde

"t"n"n'"un 
de onderkant van de

f,uizen tts contrast naar de rode

oannen en zwart geverfde stenen van

ã" ree¿" bestaande huizen' OP dat

idee was zelfs ik gekomen'

En dan gebeurt er iets belangrijks in

ã" *i¡f.-"n dan hoor !e n'remand'

eefanér¡jk? Ja, die garage..s' Realise-

r¿n *ã ons dan niet dat dit de enige

en echte Plek is waal, oh sYmbo-liek'

het oude en nieuwe Witte Dorp elkaar

ontmoeten' flrouwens, nu ik het zeg'

år is maar één Witte DorP in Eindho-

ven en dat ligt aan de andere kant van

oã ronowegj' Er hoeft maar een tele-

tooncet in 
'Oe 

buurt gePlaatst te

worden en de hele wijk staa-t 
- 
oP

"tãtt"n 
en verschijnen er grote stukken

in de krant, nota bene oP de voorPagr

na, maar nu niets, hoogstens een

briefje in de brievenbus' Tia, ""

Edjoe Osinski
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De Wit-Kids

Merel Driessen had de origi-
neelste inzending: WC's op ,t

Burghplein. Ze moest altijd ver
lopen, maar nu helaas nog veel
verder! Merel veel plezier in je
nieuwe huis en we hopen dat je
het daar net zo gezellig zal
hebben als bij ons. Van ons de
groetjes.

De Witkidsredaktie

Jeugdfeuilleton,
Yuri vertelt.....,rr¡rr!rrr¡

Hier volgt aflevering 6, geschre-
ven doorYuri Zevenbergen. Het
wordt steeds spannender. Mr.
Zorba is in zijn knie geraakt en
wordt door twee mannen met
een auto boven op een berg
gebracht. Daar halen ze hem uit
de auto en duwen hem een
afgrond in. Toen.......

reden de twee mannen weg.
Een paar dagen werd Mr. Zorúa
vermist opgegeven door Uk en
MR. Bean. Na dertien dagen
werd Mr. Zorba dood gevon-
den. Er was geen enkele oor-
zaak voor zijn dood gevonden.
Uk belde Boeren Bond op in
zijn vakantiebungalow in Bue-
nos Aires; nadat Uk alles verteld
had, gingen ze een nieuw plan
bedenken. Eerst moest er een
nieuwe vervanger gevonden
worden in de plaats van Mr.
Zorba. Na lang zoeken hadden
ze de juiste persoon gevonden,
het was Ria Bava. Deze Ria
Bava was een vroegere ninja.
Zij was de vriendin van Héin
Eken. Hein Eken was een van
de mannen die Mr. Zorba in het
ravijn gepleurd hadden. Op een
dag vloog

Dit verhaalwordt vervolgd door:
KATRIJN SMULDERS
Leonardusstraat 2
(inleveren bij Marian, St. Odulp-
husstraat 41 voor 1 april)

Namens de redaktie bedankt
Yuri !!
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