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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven Jaargang 4, nummer 2, april 1994

Plan Burghplein is uitgewerkt
Iangzaam mindef'; 'lwat doet die rare cirkel in het midden", en ga zo maar door. Zo'n anderhalf jaar geleden is in de de wiikkrant a/ eens op verhalende wiize een aantal

moþelijkheden beschreven. Ronald Royers heeft dit plan verder uitgewerkt en deze toetichting geschreven Dtt rs het enige plan dat zover is uitgewerkt en het maaW daarom

een giote kans om gerealiseerd te worden- Er is nog ruimte om het plan op deãils verder in te vullen en we hopen dat dit artikel een aanzet daartoe is-
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Uitganspunten
Verbeteringen op het plein zijn moge-
lijk t.a.v.:
- meer toegerust voor activiteiten

(voorzieningen)
- meer stimulerend voor activiteiten

(aantrekkelijkheid)
- toevoeging spelelementen
- tijdaanduiding
- opknapbeurt i.v.m. toename gebruik

door nieuwbouw.

Wie zich wat verdiept in buurtpleinen
zal constateren dat het burghplein al

zeer goed functioneert. Er zijn bij de
vele pleinen die ik ken maar weinig
die zo intensief gebruikt worden voor
het doel waarvoor pleinen dienen:
speelplaats, wijkcentrum, ontmoetings-
plaats, bufferruimte, orientatieplek.
Wat goed is moet je niet veranderen.
Een vraag b¡j d¡t plein is dan ook:
Welke elementen bepalen het huidige
karakter en gebruik, en moet je dus
niet veranderen. Daarmee aangevend
waar wel de ruimte voor veranderin-
gen en verbeteringen zit.

1. Besloten Plein
Het is een besloten plein. Er is geen

doorqaande weq, het is als het ware

De pluim gaat deze keer naar de heer
Cools uit de Petrus Dondersstraat. Hij
kreeg net als een aantal andere
huurders van het garageblok aan de
Petrus Dondersstraat een brutale brief
vn de Amev, met daarin de medede-
ling dat de huur fors werd verhoogd of
de heer werd opgezegd. Mijnheer
Cools liet zich niet intimideren en ging
in het verweer tegen deze onredelijk
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de achtertuin van de buurt. Dat is ook
de reden dat een telefooncel oP dit
plein absoluut verkeerd is. Dat accen-
tueert het openbare karakter van een
plek, wat een conflict met de werke-
lijkheid veroorzaakt. Daarnaast werkt
dit anderssoortig gebruik van het plein
in de hand. Andere mensen, met
andere beweegredenen komen naar
het plein. Er ontstaat dan een onbe-
wuste strijd tussen de verschillende
gebruikersgroepen. Het opent tevens
de poort naar meer openbare toevoe-
gingen, in extremo bushaltes e.d..
Zo'nvaarl zal het niet lopen, maar een
telefooncel verlaagt de drempel, en
dat moet vermeden worden. Een
besloten plein verdraagt slechts
elementen die het besloten karakter
benadrukken.

2. Beplante strook als achterwand
Wie het plein bestudeert zal merken
dat de met bomen bePlante strook
essentieel is voor het karakter van het
plein. Het vormt de achterwand, het
decor, waartegen alles zich afspeelt.
Het geeft enerzijds rugdekking en
beschutting aan het plen, anderzijds
brengt het een beetje sPanning
Zowel in kinderspel, (verstoppertie),
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hoge huur. Hij deed dit niet alleen
voor zichzelf, maar nam het tevens op
voor de andere huurders, die een
soortgelijke brief hadden ontvangen.
Helaas, door een hiaat in de huurwet-
geving zijn garagehuren vogelvrij. Dus
was er weinig aan te doen. Voor zijn
inspanningen krijgt hij van ons een

Pluim' 
De redaktie

als in een volwassen beleving: wie
wandelt is niet continu in het zicht. lk
pleit er dan ook voor te waken dat
deze achterwand behouden blijft. Er

zouden van uit de nieuwe wijk wel
eens wensen naar voren kunnen
komen voor meer openheid naar die
zijde. Hoe begrijpelijk ook, het zal het
beschutte gevoel verminderen. Daar-
naast zal een meer oPen Plein des-
orienterend werken, en daardoor
aanleiding zijn voor minder bezoek
(zonnen op een bankie doe je niet oP
een vlakte) en minder behoudend
spel.

3. De rolschaatsbaan
De rolschaatsbaan is eveneens een
essentieel element. Al zou je dat op
het eerste gezicht niet zeggen. Maar

het vormt een begrenzing, en tegelijk
een interessant pad buitenom en
achter langs de bomen. Bovendien
reguleert het de verschillende spelen-
de groepen: Ze kunnen naast elkaar
spelen, met eigen spelvormen. Dat
geeft tevens aan dat de glijbaan wel
conflicten oplevert tussen twee groe-
pen: kleintjes en voetballers.

Verbeteringen
Hierboven ziin een aantal van de
belangrijkste goede eigenschappen
van het plein benoemd. Deze moeten
dus gehandhaafd worden. Daarmee is

ook duidelijk wat er binnen het be-
staande kader valt te verbeteren.
Zoals de halve cirkel bijvoorbeeld.
Geen onaardig element, je ziet de
aanknopingspunten wel, maar het is
niet af. Twee prullebakken oP de
goede plek, en een net is zo gesPan-
nen. Twee balken of planken en je
hebt twee hockeygoals. Een water-
punt en we kunnen ieder jaar een
ijsbaantje maken, een verhoging kan

kinderen aanleiding geven tot'toneel'.

Hetzelfde geldt voor het grasgedeelte.
Het zit net een tikkeltie te onlogisch in

elkaar. De bomen te ver uit elkaar
voor een goal, en het veld kloPt aan
de ene kant, maar verengt zich te

sterk aan de kant van de glijbaan' Dat

levert conflictsituaties met het daar

rondstruinend klein grut. Alhoewel dat
ook leert rekening met elkaar te
houden, kan het wel iets anders.

Uitwerking
Het geheel zou natuurlijk ineens of
gefaseerd uitgevoerd kunnen worden :

Het kan als masterPlan dienen om
diverse elementen één voor één in te

brengen. Niettemin zou toch een

aantal zaken samen aangePakt kun-

nen worden. Enerzijds vanwege het

aanstaande feest, anderzijds omdat er

nu geprofiteerd kan worden van de
bouwactiviteiten aan de overzijde' Het

is wellicht als vriendendienst te vragen
het Bouwfonds wat graafwerk te laten

verrichten.

Een aantal elementen zal nog wat
verder uitgewerkt dienen te worden.
Zoals bijvoorbeeld de oblisken. Wor-
den dit door kunstenaars vervaardigde
objecten, of door bedrijven gespon-
sorde palen?

Dat brengt ons bij de financiering. Uit
enige telefonische contacten is mij
gebleken dat voor de zonnewijzer met
geïntegreerde elementen wel eens
steun uit een cultuurfonds kan worden
verkregen. Ook sponsoring is een
mogel'rjkheid. Verder zouden met
reguliere gemeentefondsen en stich-
tingsgeld een heel eind kunnen
komen, want zo duur is het nou ook
weer niet. En wat te denken van een
weekend zeltwerl<zaamheid van de
bouwkundigen rond het Plein? Voor
het schuurtje bijvoorbeeld?

Toelichting bij de tekening
ln de bijgaande tekening zijn een
groot aantal voorstellen verwerkt. een
korte toelichting volgt hieronder. De

halve cirkel krijgt een klein schuurtje,
dat als achterwand dient voor een
klein verhoogt podium, en als voorzie-
ningenpunt dient voor het plein. Dat
wil zeggen: aansluitingen voor water
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PIan Burghplein uítgwerkt,
vervolg van pagina 1.

Witte Dorp

en elektriciteit, opslag voor plein
elementen, lichtjesroutemateriaal en
zo mogel'rjk ook voor gezamenlijk
beheerde onderhoudsvoorzieningen.
Het geheel sober in wit en oranje
gedekt uitgevoerd, ca.2bii 4 meter.

ln het middelpunt van de cirkel komt
een mast. Deze dient tijdens de
lichtjesroute voor een centraal hoog-
tepunt. De mast kan echter meerdere
functies krijgen: als element in een
zonnewijzer bijvoorbeeld. De halve
cirkel, aangevuld met een halve cirkel
met kleiner straal naar de open kant,
kan als zonnewijzer functioneren door
de mast onder een hoek van 52
graden te laten hellen. De uurpunten
worden dan aangegeven door diverse
elementen in de církel: de twee zijden
van het schuurtje, de palen voor een
rekstok, en kleine obelisken. ln de
uitwerking zoals getekend is rekening
gehouden met de zonnestand oP 18
september. Die valt dan precies aan
de voet van de twaalf uur markering,
wat aanleiding zou kunnen zijn voor
een bijzonder vorm gegeven element.
Verder zalde schaduw op de andere
uren omhoogkruipen langs de Palen,
zodat daar een datum aanduiding
opgebracht kan worden.

Een tweede speels element zijn de
datumlijnen, in de bestrating te ver-
werken. Dat geeft kinderen gelegen-
heid bijvoorbeeld met verf hun veriaar-
dag te markeren. Voor de wintermaan-
den, wanneer de schaduw buiten de
halve cirkel valt, zou een van de
uurpunten gebruikt kunnen worden.
Door deze hoog genoeg te maken, is
ook dan een verjaardag op de paal
aan te geven.

Een derde functie van halve cirkel,
mast en podium, is centrale plek voor
overdekte buurtactiviteiten. Vanaf de
mast zijn zeilen naar de constructieve
uurelementen te spannen. Dit levert
een geheel of gedeeltelijk overdekte
arena op.

Zoals reeds opgemerkt ziin er ook een
aantal speelelementen toegevoegd. ln
deze tekening zijn die gedeelteliik
gecombineerd met de zonnewij zerele-
menten. De glijbaan is daarin ook
opgenomen, waarbii de zandbak
vergroot en verschoven is. Hierin en
ernaast is nog ruimte voor enkele
extra speelelementen voor de klein-
sten, en tegelijk levert dit een logi-
scher sportveldje op.

Het knikkerveldje rechts kan ook een
opknapbeurt gebruiken. Daarvoor zou
je dit bijvoorbeeld haltuerhard kunnen
maken, waarbij de bomen iets naar de
zijkanten op moeten schuiven. Mis-
schien vervangen door in leivorm
groeiende bomen (appels)? Dat geeft
ruimte om twee basketbal palen te
plaatsen, daaronder 50 cm hoge
borden voor hockey, twee prullebak-
ken aan de zijkanten in het midden
voor een mogelijk net, en afgezet met
een heg. Tevens een perfecte jeu de
boule baan. Verder invulling met
groen en bankjes moet nog ingete-
kend worden.

Ronald Rovers

Met dit plan wordt rekening gehouden
met alle gebruikers en optimaal
gebruik gemaakt van de beperkte
ruimte die beschikbaar is. Mochten er
nog mensen zijn die een betere
oplossing kunnen vinden dan zien we
de plannen graag als ingezonden stuk
voor de krant of als brief aan het
bestuur van de Stichting 'Het Witte
Dorp'.

De redaKie

+

Advertenties
Gratis:
Gratis af te halen: 7 ronde grindtegels
doorsnede + 40 cm en fiets-
tegel. Ruth Hameleers, St.
Odulphusstraat 1.

Gevraagd:
Wie heeter garageruimte beschikbaar
voor een dakloze motor in de nabij-
heid van het Witte Dorp voor dagelijks
gebruik. Uiteraard tegen vergoeding.
Ton van der Pluijm Burghstraat 10 Tel:
123394
Te koop:
Compostvat slechts een jaar gebruiK
f|35,-.
Hardhouten bergingsdeur incl. glas en
hang en sluitwerk afm.: 2O2 X 82,5
fl 350,-
Hardhouten poort incl hang en sluit-
werk afm.: 2O2X86 fl 75,-
Ton van der Pluijm e/o Martie Jacobs
Burghstraat 10 Tel: 123394
Gevraagd:
Gezelschapsdame om gedurende drie
maanden een knappe tijdelijk gehan-
dicapte jongeman te (re)animeren.
Brieven onder nummer (nr. 1), even-
tueel met foto inleveren bij de redak-
tie.
Te koop:
Bureau : wit geplastif iceerd spaan plaat,
h73xb127xd57 links 1 deur kastje,
rechts 2 laden. Bureau: idem, h73xb1
O3xdSO rechts 1 lade.
Vlieso-trap, Jalouzie, Kinderfiets, Volvo
bankje station.
Els Rooimans tel. 114112
Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" f 25,-
lGlender Witte Dorp f 17,5O

Affiches f 5,-
Marc van Heeswijk, St. Odulphusstraat
30, tel 116197
Te koop:
Wijn Vin du Dok, vÍllage blanc. Nu
weer volop aanwezig!
1 fles / 11,-
1 doos (12 flessen) Í125,-
St. Odulphusstraat 41

Klein nieuws
- Onlangs is weer in een geparkeerde

auto op het Burghplein ingebroken.

Het achterruitje is ingeslagen, van

de daders ontbreekt "nog" elk spoor.
- Hemelvaders 1994'

Voor de vierde keer gaan dit iaar de
hemelvaders op stap. Dit keer zijn er

19 vaders en 32 kinderen. Het

reisdoel is dit keer Bemelen in
Limburg.

- Geboren:
Astrid Bosselaar, dochter van Lex

Bosselaar en Jaco van der Stelt. St'

Odulphusstraat 19. Dit is al het

vierde kind dat geboren is sinds de

oprichting van de krant.
- Uit een volvo zijn de stoelen gest+

len. Er zijn al veel verschillende
inbraken geweest, maar dit is nieuw.

- ln de Odastraat is oP zes uur 's
middags geProbeerd in te breken.

Gelukkig is dit niet gelukt, omdat
een oplettende buur de politie heeft
gewaarschuwd.

- ln augustus komen twee Witte-

Dorpbewoners in twee voor twaalf'

Heeft U klein nieuws voor deze ru-

briek, meldt dit dan aan één van de
redactieleden.
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Witte DorP Pagina 3

Koninginnedag 1994

"f

Bij het verschijnen van deze krant is

het alweer even geleden dat de eerste

informatie over koninginnedag 1994

bij iedereen op de mat viel. Wij waren

eitoen al en nu nog steeds druk mee

bezig er ook dit jaar weer wat leuks

van te maken. Gelukkig hebben ons

inmicldels al veel positieve reaKies

bereikt, dus wij hebben er weer zin in'

Nu nog maar hoPen dat het weer een

beetje mee werkt. Tot besluit geven

we hier een overzicht van het Pro-
gramma van 30 aPril.

Programma koninginnedag
10.30 inruimen kramen
11.00 start markt met de daarbij

behorende kindersPelletjes
13.30 oPtocht
14.30 PrijsuitreikingoPtocht
15.30 ballonnenwedstrijd
16.00 sluiting marK en oPruimen

t17.00 aanvang barbecue

Tot dan, namens het koninginnedag-
comité,
Lien, Brigit, Nardi, Petra en Anja'

Voor vragen belAnja: lel' 124322'

Kinderfeestcommisie "de vlag"
Gevraagd:

De voorbereidingen voor het buurt-

feest op 17-18 september a.s. zijn al

in volle gang. OP alle fronten zijn

mensen druk in de weer om een

gezellig buurtfeest te organiseren' Ook

ãe kinderfeestcommisie doet hær
best om er een onvergetelijke middag

van te maken. Natuurlijk wordt er ter

zijner tijd ook oP u een beroeP ge-

daan om hand en sPan diensten te

verlenen maar zover is het nog niet'

Wij willen u alleen attenderen op het

voigende; mocht u de komende tijd
voor u onbruikbaar mater¡aal weg

willen gooien, denk dan aan het

kinderfeest. Er wordt die middag volop

geverfd, geknutseld, geplakt, getim-

merd en verkleed. Wijzoeken dan ook
oude witte lakens, overhemden,
kwasten, bezemstelen etc.

Alle materialen die mogelijk een

tweede ronde meekunnen kunt u

afgeven bij Sylvia Hollanders 112688

St.Odulphusstr.26

t
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OproeP
Foto's oorlogsiaren

Wie kan de feestcommissie helPen

aan beelden (foto's e.d.) van hetWiüe
Dorp tijdens de oorlogsjaren en .de
Oevri¡Oing van Eindhoven in het

algemeen?

Op video zetten foto's

Wie kan de feestcommissie behulP-

zaam ziin bij het op video zetten van

foto's en het mixen van videobeelden

en op video gezette foto's' En wie

heeft hiervoor de noodzakelijke appa-

ratuur of kan hierover beschikken?

Graag contact opnemen met: Ton van

der Pluiim tel. 123394 of
Lien de Jong tel. 111445

ln kort bestek
Berichten van het onderhoudsfonds
In deze aflevering van 'in kort bestek' aandacht voor de Stichting Beheer

onderhoudsfonds. wat ziin de betangriikste activiteiten van deze stichting en wie ziin

de bestuursleden?

Jaaroverzicht
De afgelopen dagen hebben de leden

van het Onderhoudsfonds weer het
jaaroverzicht van hun'onderhouds-
potje' ontvangen. Op dit overzicht
staan de ontvangsten en uitgaven
over 1993 vermeld en het saldo dat

aan het einde van het vorige jaar oP

de rekening stond. Het saldo is in

1993 flink gegroeid, want er zijn vrijwel

geen uitgaven gedaan en de rente

was vooral in het eerste halfjaar

behoorlijk hoog.

Financiële Professionals
Met uitzondering van de voorzitter

betreft het allemaal financiële professi-

onals. Dat moet ook wel, want er gaan

grote bedragen om in het fonds' De

ierantwoordélijkheid voor het juist

administreren en beheren van de

gelden is derhalve groot' Daarom

úordt het bestuur ook nauwgezet

gecontroleerd. Behalve een jaarlijkse

ãccountantscontrole worden de activi-

teiten van het bestuur getoetst door

Bescherming tegen Potverteren
De jaarlijkse opgave wordt verstrekt
door de Stichting Beheer Onder-

houdsfonds, de financiële 'club'

binnen het onderhoudsfonds. Destijds

bij de oprichting van het onderhouds-
fonds is ervoor gekozen om het

beheer van het fonds te beleggen bij

een aparte stichting. De bestuursleden
van de stichting worden benoemd
door de leden van de Vereniging
Onderhoudsfonds. De gedachte
achter deze constructie is om het geld

beter te beschermen tegen 'potverte-
ren'. De leden van de vereniginE

kunnen n.l. niet zomaa( beslissen orn

de inhoud van het onderhoudsfonds
onder elkaar te verdelen' Alleen het

bestuur van de stichting kan daartoe

besluiten, maar daarvoor is eerst een

statutenwijziging nodig. Er moeterr

derhalve nogal wat obstakels worden
genomen om de kas te verdelen. De

gemeente Eindhoven heeft deze
óonstructie als voorwaarde gesteld,

alvorens zij bereid waren een subsi-

diebedrag beschikbaar te stellen aan

het fonds.

Het bestuur van de Stichting Beheer

bestaat uit vier Personen:
Kim Egger: voorzitter
Burghstraat 33
Gijs Banken: Penningmeester
Burghplein 17

Willem Rohlfs: secretaris
St. OdulPhusstraat 38

Servaas Hensen: lid

1e Wilakkersstraat 21

een kascommissie, benoemd door de

leden van de vereniging, die twee

keer per jaar het beleid en de cijfers

van de stichting onder de loep nemen'

Financiële voordelen
ls deelnemen aan het onderhouds-
fonds financieel aantrekkelijk? Jaze-

ker, en wel om meerdere redenen'

Ten eerste kunnen de leden van het

fonds nog jaren Profiteren van de

subsidie die de gemeente heeft

gestort bij de start van het fonds' Dit

voordeel geldt overigens alleen voor

de huidige leden; eigenaren die vanaf

nu toetreden kunnen geen beroeP

meer doen oP deze Pot. Deelname is

in de tweede plaats financieelaantrek-
kelijk omdat de leden maandelijks

sparen voor het onderhoud aan hun

woning. Het maandelijkse bedrag

varieeñ van 55 tot 99 gulden, afhanke-

lijk van het type woning. Dit betekent

dat er geen grote bedragen meer

ineens voor bijv. schilderwerk hoeven

te worden oPgehoest. Daar komt bij

dat de genoten rente oP deze maan-

delijkse bijdragen belastingvrii aan de

onderhoudsPotjes worden toege-

voegd. Voor een gemiddelde woning

kwam dat in het afgeloPen jaar neer

op zo'n vierhonderd gulden' Tot slot

geldt dat door de gezamenlijke a?n-

pak de onderhoudskosten per wonlng

iager uitvallen dan wanneer iedere

eigenaar het onderhoud individueel

zou laten uitvoeren.

Kortom, er zijn naast andere overwe-

gingen (gemak, uniformiteit, e'd') ook

voldoende financiële argumenten om

deel te nemen aan het onderhouds-

fonds. Aan de Stichting Beheer mede

de taak om dat zo te houden'

Kim Egger
Voorzitter Stichting Beheer Onder-

houdsfonds

Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr' 19 t 120112

Ruth Hameleers, St. Odulphusstr' 1 a 126697

Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr'264 1 1 2688

Mar¡an v.d. Laag, St. Odulphusstr' 41s 1261 10

EIs Rooimans, BurghPlein 9 I 114112

Marcel Teheux, St. Adrianusstr' 1 t 124322'

Overige medewerkers:
John Jansen, Gabs v. Rooil, Hr en mevr v'

Tulder, fam. Verbeek, Henk en Marcella' Kees

Dongeimans, Kim Egger, Ronald Rovers' Ton

v.d. Pluiim, Katriln Smulders, Harrnah en

Maarten de Kok.

Kopii voor het volgende nummer:
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1994. De redakt¡e behoudl

z¡cht het recht voor stukken in te korten'
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Pagina 4 Huurders

Dit bestuur bestaat uit de volgende
leden:
lngr¡d van Bragt, Burghstr. 45, tel. 112ooz
Kees Dongelmans, Burghstr. 18, tel. 118298
Hans de Rooy, Burghstr. 13, tel. 118359
Arnout Verhey, Burghstr. 27, tel. 124482

Namens het Bestuur van het Witte Dorp:
Lien de Jong, Burghstr.9, tel. 111445

Daarnaast zijn er enkele personen die
ons hebben aangeboden om ons,
indien gewenst, met raad en daad te
helpen.

Het zou prettig zijn als er ook in

andere straten enkele huurders actief
in het bestuur zouden willen meeden-
ken en meewerken. Als huurders
hebben wij toch allemaal, naast onze
eigen belangen, ôôk een aantal
gemeenschappelijke belangen!
Daarom is de inbrenq van iedereen
welkom. Sterker nog: die inbreng is
noodzakeliik!

Wij willen proberen aan alle huurders
onze diensten aan te bieden. Maar wij
rekenen dan ook wel op een terug-
koppeling van u: kom met uw ge-
dachten, met uw ideeën en uw
opmerkingen! Dan pas kunnen wíjer
met zijn allen SAMEN iets van maken.

Wetenswaardigheden voor huurders
Op I maart werd het idee geopperd
om in elke uitgave van de wijkkrant
een hoekje te reserveren voor mede-
delingen en informatie die voor de
huurders belangrijk zijn.

Daarom starten wij met wat aanvullen-
de informatie over de twee stencils die
u aan het eind van de avond zijn
uitgereikt.

Hoe zit het met uw huurprijs?

Redenen
Nadat Marcel Teheux, de voorzitter
van de Stichting het Witte Dorp, de
aanwezigen had verwelkomd, gaf Lien
de Jong een uiteenzetting over waar-
om het goed zou zijn als er een
huurderscommissie in het Witte Dorp
zou komen. Zowel de Gemeente als
de Stichting het Witte Dorp streven
ernaar dat de bewoners door onder-
ling overieg en samenwerking een
wijk vormen waarin het goed is om te
wonen. Een andere reden is echter
dat er al langere tijd een behoefte valt
te bespeuren aan een goede voorlich-
ting over zaken die eigenlijk voor alle
huurders van belang zijn. Bijvoor-
beeld: Over het onderhoud van de

Oprichti ng huurderscommissie
na geslaagde huurdersbijeenkomst

Als u een huurverhoging heeft gekre-
gen van 5,5o/o toÌ.6% moet u daarbij
een toelichting ontvangen hebben van
de woning-waardering. Die waardering
levert een bepaald totaal van punten
op.

Op I maart hebben wij o.a. het blad
"De maximaal redeliike huurpriizen
per maand per 1 iuli 1993" aan de
aanwezigen uitgedeeld. Hebt u het
puntenaantal van uw woning met de
daarbij toelaatbare huur al vergeleken
met de huur die u nu moet betalen?
Zit u er nog onder? ls die gelijld Of...
ligt die boven de "ma(imaal redelijke
huur"? (Als dat laatste het geval zou
zijn, moet u alsnog onmiddellijk bijde
eigenaar/beheerder protesteren. Dat
màg namelijk niet!)

Hoe komt de puntentellino tot
stand?
Bij de aanzegging van de huurverho-
ging hebt u ook een 'Woningwaarde-
ring" ontvangen. Daarop staat o.a.
vermeld de berekening van de opper-
vlaKe van de verschillende vertrekken
ín de woning en de overige ruimten;
de waardering voor de verwarming,
het sanitair enz.. Op 8 maart is daar
het blad "Het woninqwaarderinqs-
stelsel" voor uitgereikt.
Over de onderdelen:

1 . Oppervlakte vertrekken
2. Oppervlakte overige ruimten
3. Verwarming
4. Keuken

krijgt u hierbij wat aanvullende infor-
matie.

1. Oppervlakte vertrekken
Tot de'Vertrekken" horen de woonka-
mer, de andere kamers, de keuken en

de badkamer of doucheruimte. De

meting van de oppervlakte van de ver-

woningen (wat is voor rekening van
de huurder? wat voor de verhuurder?)
en de jaarlijkse huurverhogingen.
Een aantal huurders is al bezig zich
hierover te oriënteren door studie van
brochures en artikelen. Daardoor
kunnen zij als informatiecentrum of
vraagbaak fungeren bij zowel indivi-
duele kwesties als algemene zaken.
Ook kunnen zij bij bepaalde proble-
men méédenken en adviezen geven
(wat nu reeds gebeurt).

Onderhoud woningen
Daarna kwamen de aanwezigen met
vragen, opmerkingen en ideeën die in
een geanímeerde sfeer besproken
werden. Een aantal had betrekking op

trekken vindt plaats oP een hoogte
van 1,50 meter boven de vloer. (De

oppervlakte van eventuele kasten
moet worden meegerekend). Als in
een vertrek een hellend of verlaagd
plafond is, dan geldt van dat vertrek
alleen maar dàt gedeelte waarboven
het plafond minstens 1,50 meter hoog
is.
Voor de metíng van de oppervlakte
van een badkamer geldt: de vloerop-
pervlakte van de badkuip moet wor-
den meegeteld (u meet immers op
1,50 meter hoogte) maar: als in de
badkamer ook een toilet is geplaatst,
dan wordt die ruimte met één vierkan-
te meter verminderd!

Zolderruimten die tot vertrek zijn
bestemd, mogen alleen maar als
vertrek worden gerekend als aan 3
voorwaarden is voldaan:
1. ze moeten bereikbaar zijn via een

vaste trap
2. de vloer moet begaanbaar zijn
3. het dak moet beschoten zijn.

2. Overige ruimten
Hieronder vallen: bijkeukens, bergin-
gen, wasruimten, schuren, zolders,
kelders en garages. De meting vindt
ook hier weer plaats van muur tot
muur op een hoogte van 1,50 meter.
Op een hoogte van 1,50 meter moet
de gemeten oppervlakte minstens
twee vierkante meter bedragen;
anders telt die ruimte niet mee voor
de puntentellíng!

Bij de zolders die niet tot vertrek
bestemd zijn en dus onder de "overige
ruimten" vallen gelden weer de voor-
waarden die bijde andere zolders ge-
noemd zijn. Voldoet de zolder niet aan
deze voorwaarden, dan telt hijvoor de
puntentellíng niet mee. ln plaats van
een vaste trap mag er ook een losse
trap zijn; dan worden er echter S
punten afgetrokkenl

3. Verwarming
Elk vertrek dat verwarmd kan worden,
krijgt 2 punten. lGmers die met een
schuifdeur met elkaar in verbinding
staan, worden steeds als afzonderlijke
vertrekken geteld. Voor een gewone

het ON van de woningen
Als grote richtlijn geldt daarbij: Lees
nauwkeurig uw huur-contract na! De

huurcontracten kunnen bePaalde
verschillen bevatten, zélfs als meerde-
re huurders van dezelfde eigenaar/be-
heerder huren! Een goede tip hierbij
was o.a. dat kleine reparaties/herstel-
lingen, die eiqenliik voor rekening van
de huurder zijn, voor rekening van de
verhuurder komen als men kan aanto-
nen dat het defect een gevolg is van
slijtage! Bij deze bespreking kwam
ook de COMMUN¡CATIE MET

VERHUURDER naat voren. Veel
opmerkingen konden worden onder-
gebracht bij de vraag: "Hoe ga je te
werk als je wensen hebt met betrek-
king tot het onderhoud?". Daar is
maar één antwoord op: "Meld het
gebrek schrifteliik en niet telefonisch!"
Op de eerste plaats is het nodig dat
de huurder bij een eventuele weige-
ring van de huurverhoging kan aanto-
nen dat de verhuurder van de gebre-
ken op de hoogte was. Op de tweede
plaats is gebleken dat een net briefje
een snelle(re) reactie oproept. Vanuit
deze gedachtenwisselingen kwam

centrale verwarmingsketel worden 3
punten gerekend. Voor een hoog-
rendementsketel zijn dat 5 punten. Fla-
diatoren buiten de vertrekken, b.v. in
de gang kunnen worden gewaardeerd
met één punt per ruimte. Maximaal
mogen 4 punten per woning extra
worden gerekend.

4. Keuken
Aan het puntenaantal voor het vloer-
oppervlak van de keuken kan een
bepaald aantal punten worden toege-
voegd. Dat is afhankelijk van de
aanrechtlengte. Die lengte wordt
gemeten over het midden van het
bovenblad; ingebouwde spoelbakken
dienen te worden meegeteld.

Een aantal andere punten van het
woningwaarderingsstelsel zullen wij in
een van de volgende nummers van de
wijkkrant in ons "Huurdershoekje"
behandelen.

Tot slot enkele opmerkingen

1. De huurders die op 8 maart aan-
wezig waren, hebben allemaal bo-
vengenoemde bladen gehad. Als
u ze kwijt bent en toch nog eens
zou willen raadplegen, kunt u
nieuwe exemplaren op een van de
onderstaande adressen ophalen.

2. De huurders die bericht van ver-
hindering hebben gestuurd, krij-
gen de twee uitgedeelde bladen
thuis bezorgd.

3. Voor andere huurders die in deze
zaken geïnteresseerd zijn, zullen
wij zorgen dat die bladen op de
volgende huurdersavond beschik-
baar zíjn. Als zij die eerder willen
hebben, kunnen zii ze ook afhalen
op een van de onderstaande
adressen:
> lngrid van Bragt Burghstr. 45,
tel. 112002
> Kees Dongelmans Burghstr.
l8,tel. 118298
> Hans de Rooy Burghstr. 13, tel.
1 18359

Het bestuur van de huurdersbelangen-
groep.

even de jaarlijkse HUURVERHOGING
ter sprake. Hierbij werd uitvoerig
ingegaan op vragen over de garage-
huren. Deze moeten namelijk afhanke-
lijk van de situatie bekeken worden.

Woonomgeving
Een aantal andere opmerkingen had
vooral betrekking op de WOONOM-
GEVING. Bijvoorbeeld de verlichting
van de gangetjes, het aanzien van de
wijk (bloembakken) en de inrichting
van de straten. Dit zijn zaken die het
gehele Witte Dorp betreffen. Het is
juist de bedoeling dat óók de huur-
ders hun stem daarover laten horen.
Het bestuur van de Stichting zou niets
liever zien dan dat daarom iemand
van de huurders(commissie) in het
bestuur zitting neemt.

Aan het eind van de avond vonden de
aanwezigen dat een huurderscommis-
sie in Het Witte Dorp zeker zin had en
er meldde zich zelfs al iemand aan
om zitting te nemen in het nieuw te
vormen bestuur van de huurderscom-
missie.

de huurderscommissie

Huurdershoek
Samen-werken

Op de huurdersbijeenkomst van I maart jl. is door de aanwezige huurders besloten
een huurdersbelangengroep te vormen. Ðaarmee is er een einde gekomen aan het
werk van de initiatiefgroep. Er is uit de huurders voorlopig een nieuw bestuur gevormd
(voorlopig, want enkele mensen benden zich nog hoe zijactief kunnen deelnemen).

Op 8 maart hwamen, voor de eersfe keer in de geschiedenis van het Witte Dorp, de
huurders 's ayonds bij elkaar. Zij spraken over de gezamenlijke belangen die zij als
huurders hebben, de rechten en plichten van de huurders en verhuurderc en de
mogelíjkheid om óók als huurders een bepaalde invloed te hebben op de
woonomgeving. Æn het eind van de avond besloten de aanwezigen unaniem om een
huurderscomrnl'ssie van het Witte Dorp op te richten.



Toen ik onlangs in mijn tuin de blade-
ren bijeen aan het vegen was, vond ik
daartussen een aantal hoopjes katte-

drollen. Daar deze drollen bevroren
waren, plakten ze, bij het oprapen van
de bladeren, gelukkig niet aan m'n
handen. Nu vind ik alle seizoenen
door kattepoep in de tuin, dus zo
verrast was ik niet. Wel vind ik het
zeer onsmakelijk als ik kattedrollen in

onze zandbak vind. Kinderen lekker
aan het spelen in het zand en ja hoor
even graven - en schePjes en handen
zitten weer onder. De vieze, zeer ster-
ke geur van kattePies maal<t het

allemaal nog onaangenamer! Dit ge-

beurt zeer regelmatig in het voorjaar,
de zomer en het najaar.

Bloembollen die ik plant, graven deze
katten even gemakkelijk weer uit, dus
daar ben ik ook maar mee gestoPt'
Afgelopen zomer oP een zondagoch-
tend gingen de kinderen VPRO kijken.
Lichtelijk in paniek kwamen ze me

wekken want er zat iets achter het
gordijn in de kamer en 'n Plant was
omgegooid! Driemaal raden: Kat oP

de vensterbank. Op zomeravonden als

alle deuren openstaan, loPen ze

zomaar naar binnen. OP onze slaaP-

kamer hebben we al een Paar keer

katten aangetroffen, op of onder het
bed. Lekker schrikken hoor!

Verder wil ik nog kwijt dat het aantal
vogels die je ziet in onze tuin alsmaar
minder wordt. Wij wonen nu 14 jaar in

de Burghstraat en in de eerste jaren

was er volop getjilp en gefluit in onze

tuin. Koolmezen, mussen, merels af
en toe een roodborstje of 'n vink.; je

zag ze af en aan vliegen. Van nature
is de kat natuurlijk een jager, maar
toch vind ik het erg jammer dat ze die
vogelnestjes met jong uithalen. Mijn
buren, Dhr. en Mevr. van Tulder,
vertelden me dat er afgelopen zomer
drie nestjes in hun tuin waren leegge-
haald door katten.

Goed, ik heb mijn zegje gedaan. lk
vind toch zeker dat ik geen last mag
hebben van andermans huisdieren.
Dus vraag ik alle kattenbezitters van

het Witte Dorp hun beesten in ieder
geval 's avonds binnen te halen. ln

het voorjaar en in de zomer katten
aan de lijn naar buiten is ook een

oplossing. Dit heb ik al op meerdere
plaatsen gezien. Blijven 'n hoop baby
vogeltjes gespaard!

Gabs van Rooij,
Burghstraat 13,

Dhr. en Mevr. van Tulder,
Burghstraat 11,

Fam. Verbeek,
Burghstraat 15.

We zijn blii dat we ook deze l<eer weer de

mening van bewoners in deze rubriek kunnen
plaatsen. Wilt U ook uw mening over een

bepaald onderwerp kwiit, schriif dan een inge-

zonden brief. Het plaatsen van een ingezonden
br¡eî betekent n¡et dat de redaktie het eens is
met de inhoud. lngezonden brieven worden op
persoonl¡ike titel geplaatst en de redaktie be-

houdt zich het recht voor ingezonden brieven in

te korten.
De redaktie.

Bericht van de Herinrichtingscom-
missie
Contact met de gemeente verlooPt
moeizaam

Het is al weer ruim een jaar geleden
dat de herinrichtingscommissie een
inventarisatie heeft gehouden onder
de bewoners van het Witte DorP,

betreffende de inrichting van de
openbare ruimte van onze wijk. Sinds-
dien is geprobeerd bij de verant-
woordelijke gemeentelijke diensten
aandacht te vragen voor de Proble-
men voor wat betreft de oPenbare
inrichting in het Witte DorP.

Er is een technisch onderzoek ge-

weest om te zien of er acute redenen
(kapotte wegen, gevaarliike bomen
e.d.) waren om direct budget vrij te
maken voor herstelwerkzaamheden.
Dit bleek echter niet het geval. Daarop
heeft de herinrichtingscommissie
geprobeerd de verantwoordelijke
diensten van o.a. stadsontwikkeling,
herinrichting, verkeer ed. bij elkaar te
krijgen om een integrale aanPak en

planning van de geconstateerde
knelpunten te bewerkstellligen. Tot nu

toe nog zonder resultaat. Zelfs een
brief aan B&W van de gemeente
Eindhoven heeft géén reactie opgele-
verd.

Gezien hetgeen wij tot nu toe hebben
bereikt en de beschikbare financiën bij

de gemeente, verwachten wij geen
spoedig resultaat. Wii zullen ons
echter blijven inspannen om aandacht
voor het Witte Dorp te blijven vragen.

Namens de herinrichtingscommissie
Ton van der Pluijm tel. 123394

Hierbij een lijst van geconstateerde
punten betreffende openbare inrich-

ting in het Witte dorP.

Pagina 5

Aspecten herinrichting en onder-
houd openbare ruimte Witte DorP
31 maart 1994

ln willekeurige volgorde van belang-
rijkheid worden in deze bijlage de
belangrijkste knelpunten en aspecten
vermeld met betrekking tot de herin-
richting en onderhoud van de openba-
re ruimte in Het Witte Dorp in Eindho-
ven.

1 Bestaand renovatiePlan bomen
(1987) Petrus Dondersstraat nog
steeds niet uitgevoerd (aanbevo-
len integratie met te ontwikkelen
bomenplan gehele witte DorP).

2 Bestaand herbestratingsPlan
(1993) parkeervakken 1" Wilak-
kersstraat nog niet uitgevoerd
(aanbevolen integratie met te
ontwikkelen bestratings- en Par-
keerplan gehele Witte DorP)'

3 Asfaltering Burghstraat (als gevolg
van verkeersvoorzieningen voor-
malige DAF-fabriek) oPheffen
vanwege ontbreken noodzaak
(gelijkschakeling aan overige
straten).

4 Aanbrengen verkeersdremPels in

Burghstraat en Noordzijde Burgh-
plein.

5 Bovenmaats groot kruisPunt 2"
Wilakkersstraat - Petrus Donders-
straat (als gevolg van verkeers-
voorzieningen voormalige DAF-

fabriek) verkleinen (versmallen)'

6 Aanpassing Profiel Petrus Don-
dersstraat ter bePerking van bo-

venmatige rijsnelheid doorgaand
verkeer en bescherming fietsers
(afzonderlijke fietsstroken en

bredere trottoirs).
7 Yerzakking en verschuivingen in

bestrating en trottoirs 1 " Wilakkers-
straat t.g.v. grote boomwortels.

I Parkeeroverlast 1" en 2'Wilakkers-
straat, Burghstraat en Petrus Don-

dersstraat door inefficiënte of
ontbrekende Parkeerbestrating
(verwijzing naar goede oPlossin-
gen in OdulPhus- en Odastraat)'

9 lntegrale ontwikkeling van bestra-

tings- en ParkeerPlan gehele

WitteDorP, ter voorkoming van

verkeers- en ParkeerProblemen'
Het reeds uitgevoerde bestratings-
plan in Oda- en OdulPhusstraat
kan hierbij als leidraad dienen.

10 lntegrale ontwikkeling van bomen-
c.q. groenPlan gehele Witte DorP

(in relatíe tot bestratingsplan) om
verouderde bomen te vervange-

nen en reeds oPen gevallen gaten

weer oP te vullen. Het reeds

uitgevoerde bomenPlan in Oda-

en OdulPhusstraat kan hierbij als

leidraad dienen.
11 lntegrale ontwikkeling van straat-

verlichtingsplan gehele Witte Dorp

(in relatie tot bestratings- en bo-

menplan). Het reeds uitgevoerde
verlichtingsplan in Oda- en Odulp-

husstraat kan hierbij als leidraad-

dienen.
12 lntegrale ontwikkeling nieuw herin-

richtingsplan Burghplein om voort-
gaande verloedering van dit be-

langriike stedebouwkundige ele-

ment in de wijk tegen te gaan

(toekomstig intensiever gebruik

door nieuwbouw DAF-terrein, oP-

heffen telefooncel, restauratie
oorsPronkeliike rolschaatsbaan,
tegengaan ontstaan van grote

zandbak, e.d.).

lngezonden

/,rgtro,r/",r /rbf
Over kattedrollen, kattepies en andere ongemakken

De katten van de buren komen en de poezen
van de overkant ook.
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Vqcqlure
Veren igin g Onderhoudsfonds

Het doelvon de veren¡g¡ng is het beworen von de kwoliteil
von de huizen in Het Witle Dorp, door het gezomenl¡¡k plegen
von onderhoud oon de builenkont von de woningen.
Zeker gezien de nominolie monument fe worden, is het
nostreven von een uniform korokter essentieel.

Secretor¡s mlv
Wegens verlrek von onze secreloris ziin wii met spoed
op zoek noor een enthousiost onderhoudsfondslid.
ln teomverbond werken wij er somen oon de
doelstellingen von onze vereniging te reoliseren.

Belongrijkste tqken:
o verslqglegging
. vetzotging vqn het orchief
. correspondentie
o orgon¡seren vc¡n vergoderingen

ls je interesse gewekt en wil je ook een steentje
bijdrogen oon het behoud vsn Het Witte Dorp,
neem dqn contoct op mel onze voorzifter
Edjoe Osinski, telefoon 122683. Mocht je nog
vrclgen hebben, schroom don niet om noder
le informeren.
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Dudok heeft niet alleen het beroemde
raadhuis van Hilversum ontworpen,
maar ook een ontwerp van het raad-
huis in Leiden. ln Leiden is het raad-
huis in 1929 afgebrand, zodat er
nieuwbouw nodig was. Dudok heeft
bijgaand ontwerp gemaakt. Dit is
echter nooit gebouwd, omdat men het
veel te modern vond voor de oude
stadskern van Leiden. ln het uiteinde-
lijke ontwerp van C.J. Blaauw is

Iil[n

gedeeltelijk de oude gevel nage-
bouwd. Uit het plaatje is te zien dat
het voor Eindhoven een gemiste kans
is geweest. Dit ontwerp was in Eind-
hoven aan de Dommel wel goed tot
zijn recht gekomen.

Zo ziin er vast veel meer gebouwen
en ontwerpen van Dudok. We houden
ons aanbevolen voor plaatjes ervan
met een kort toelichting. U kunt ze
inleveren bij de redaktie.

Lex Bosselaar

Stadhuis van Dudok

Michaja Langelaan

uf Karin Reel

De kleine raampjes van architect Dudok
ling 'Het palet van Dudok, een stu-
dieprogramma ontwikkeld voor leer-
lingen van.basis- voortgezet en hoger
beroepsonderwij:. Ze werden uitle-
nodigd om zelf iets te maken ðat
geïnspireerd is op het gedachten-
goed van Dudok. Zevendó- en acht-
stegroepers van een zestal basisscho
len werd gevraagd een voorgevel van
een zwembad te ontwerpen waar
duidelijke Dudok-elementén in ver-

'0f je verbouwt het goed of je breekt de
boel af', luidde het motto van het
scho0lhoofd ten tijde van de renovatie.

tienjarigen zich wanhopig af.
lerug op school praat directeur
John Heuvelman meì liefde en trots
over zijn 'aanstormend monument'.
"Of- je verbouwt het goed of je
breekt de boel afl', luiddé het motio
van het schoolhoofd ten tijde van de
renovatie. En hij dook veivolgens in
de archieven. De school is lroten-
deels weer in de oorspron-kelijke
staat teruggebracht, waar aanpasiin-
gen aan de moderne tijd nodìg wa-
ren werd gezocht naar äe meeõt oc-
ceptabele oplossing. Zoals de deuren
van de klaslokalen, die voorzien w¿-
ren van een hoog rechthoekig raam
waar de bovenmeester als een cipier
een blik doorheen kon werpen.'Nu
zijn in de deuren drie ramen onder
elkaar aangebracht; een voor de
kleuters, een voor de grotere kinde-
ren en een op ooghoogte van de
meesters en juffen. "Een heel Dudo-
kiaanse oplossitrg", stelt John Heu-
velman tevreden vast, "daar hebben
we ook met de leerlingen over ge-
praat. We willen ze oog geven voor
de waarde van dit gebouw. Kinderen
hebben een goed gevoel voor de-
tails."
Dat kan niet altijd gezegd worden
y3n de- gemeente is de ervaring van
Heuvelman. "Men ziet welilwaar
het belang in van Dudoks architec-
tuur, maar om-financiële redenen is
men nogal snel geneigd om met zijn
erlenls te marchanderen. Als wij er
niet zo hardnekkig bovenop hadäen
gezeten was er van dit gebouw veel
.verloren gegaan", zegt het school-
hoofd.
In de gang boven hangen de teke-
ningen die niet geselecteerd zijn
door de jury van het Goois Museum.
Subtropische zwemparadijsen met
weelderige waterglij6anen,- daar had
de Hilversumse bouwmeester zelfs
in zijn stoutste dromen niet aan dur-
ven denken. 'Dudokkio'. noemt
Mike zijn ontwerp, lnaar Joost dacht
meer aan 'Aquadudok'.

moeder loopt tran
kleurrijke stoet.

g¿ut voorop, een
de staart van de
Daartussenin 27

kinderen uit groep zeven van de Lo-
rentzbasisschool. Na een half uur
stcvig doorstappen arriveren ze bii
het Gooís Museurn aan de Ílilver-
sumse Kerkbrink. Borris en Ruben
spurten meteen door naar het zaaltje
waar hun Dudok-tekeningen hangen.
"Krjk". glimt Ruben, ndie is -van

mij". Van Borris hangen er zelfs
trvee kunstwerkeh. Op een rustise.
docerende roon legr hì¡ uit wat z¡i
ontwerp voor z*,embad 'De Vlinder-

werkt waren. De hoogsteklassers van
drie middelbare scho-ien konden aan
de prijsvraag meedoen met een foto-
collage of een 'Dudokiaans obiect,.
Studenten op de afdeling biñnen-
huisarchitectuur van de Añsterdam-
se Rietveldacademie tenslotte moch-
ten hun gedachten de vrije loop la-
ten over het bekende raadhuis'van
Dudok. Door op deze manier samen
te werken met het onderwiis hooot
het Goois Museum het cultuieel eif-
goed ondrr de aandacht van de jon-
geren te brengen en ze te attenderen
op hgl bijzondere van veel gebou-
wen die ze dagelijks zien.
Als alle 27 kinderen op de stoelen
zijn. neergestreken vraagt museum-
medewerkster Alice Õeysel aaÍr
rYpdy oJ ze igtq over haai tekening
wil vertellen. "Nou, ik ben eerst orñ

N

G

o
J

slag' nu zo typisch Dudokiaans
Taa¡! . Hij vesrigt dc aandacht op
de horizontale rij kleine raampjes,
op de toren en op de pilaren bij de

ine.alg' "Toen hèt onfwerp af was,
had ik zin om er er nog een maken".
Hij wijst naar de al e-ven prachtige
tekening e¡naast. Over de vraag wTrt
hij later wil worden hoelt Borriõ niet
lang na te denken. Inderdaad: archi-
tect.

Het is natuurlijk een hele eer om als
tienjarige kunstenaar met je teke-
n_ing te hangen op een expositie over
Willem )udok, cie beroemde Ililver-
sumse gemeentearchitect die vanaf
1918. tot in de late jaren zestig zo
bepalend is geweest- voor het -aan-

zicht van deze Gooise gemeente.
Voor de kinderen van dd Lorehtz-
school is Dudok een vertrouwde'
naam. Evenals de leerlingen van ne-
gen andere Hilversumse basisscho-
len zitten ook zij in een gebouw dat
ls ontworpen door de grote bouw-
meester. Het Goois Museum heeft
naar aanleiding van rle tentoonstel-

een. "Je moet het er lèuk vinden,',
?eCt_eeq ander. Alice Geysel vertelt
dat Dudok zoveel mogelijk 'op kind-
hoogte' wilde bouwén: 

- 
"Vóor de

kleuters moeten de ramen dus laas
zitten, voor de grotere kinderen hol
ger." Als aan het eind van het ge-
sprek nog even alle Dudok-kenmér;
ken. op een rijtje worden gezet,
s.t_eekt een meisje haar vinger op:"[k heb vlak bij het afkickcãntruili

een gebouw. gezien van okergele
steen, maar dat stond niet in hetÐu-
dokboek." Een mooi moment voor
museummedewerkster Geysel om
uit te leggen dat sommige iatere ar-
chitecten 'wel eens van -Dudok 

heb-
ben afgekeken'.
Als de e¡e helft van de groep zich
een beetje verveeld ophouldt 6¡ een

te hooggegrepen videofilm over de
Hilversumse bouwmeester ("Kan-ie
niet--op RtL¿? Da's veel spannen-
der.") gaan de andere kinderãn naar
de zolder waar ze met pen .en oaoier
langs de tentoonstelling'Het'pälet

SCTIOOLYOORIII'ELI)

onze school heen gelopen en heb al-
les goed bckeken", zegt ze. *Wat
me opviel waren de lange liinen in
de muren." Ze wijst op 

-de 
liorizon-

tgle strepen op de voorgevel van het
door haar ontworpen zwembad. Ook
de toren is typisch iets voor Dudok
weet Mandy, net zo goed als de rii-
en ¡net kleine raampjes. "Een statig
ontwerp", zo.vat Alice Geysel he-t
oordeel van de jury samen. ..Maar
hoc vond .Dudok eigenlijk dat een
school eruit moest zien?", vraas.t ze
aan de kinderen, "moest die ooÈ sta-
tig zijn'!" De vingers gaan de lucht
in. "Nee, juist gezellig", denkt de

ll van Dudok' worden geleid. Ze ma-
ll ken kennis met de door Dudok soe-
ll ciaal vervaardigde, langgerekte bäk_
ll steen ('Hilversums iormaat') en
ll moeten het verschil tussen Dúdoks
ll huis en dat van Frank Lloyd Wrisht
ll beschrijven. Dat lukt allémad ñog
ll wel, maar "wat is in henielsnaam soi
ll ciale woningbouw", zo vragen de
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Verticaal

1 laat moeder oPdraven,(S)
2 is deze vorst populair?(13)
3 kleurleder(9)
4 liefdeshandel(8)
5 telen in het voorjaar(S)
7 geven we dit op 12?(9)
11 goedkeuring aan een auto(4)

Oplossing vorige keer

Horizontaal
2 sneeuwlaag, 5 skiën, 7 schaats, I
verkouden, 9 vogeltrek, 11 vorstgrens,
12 maart, 13 lift, 14 stamppot.
Verticaal
1 ijspegel,2 schaatsbaan, 3 elfsteden-
tocht, 4 winterkoning, 6 koudegolf, 10
snert.
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Culinair

Men neme een Vin Du Dok.........en zet
die naast je neer op het aanrecht,
terwijlje je gaat bezighouden met de
voorbereiding van een ovengerecht uit
de keuken van Henk & Marcella. Om
de ingezette trend van Marja "kookba-
re, doch zeer smakelijke en gezonde
gerechten" in deze rubriek uit de Witte
Dorp-keukens boven water te krijgen,
moesten wij een keuze maken. Er zijn
namelijk nogal wat mogelijkheden om
de lezer-koker een blik op onze
wekelijkse menulijst te gunnen. Wat te
denken van : "prutje Henk" (voor
ingewijden), "Lasagna de Marcella" en
"Spaghetti à la Henrico"? De keus viel
op een uit onze vegetarische tijd
stammend gerecht, dat alleen door de
eigen toevoeging van de stukjes
ontbijtspek on-vegetarisch is gewor-
den nl.: Auberoine-Hüttenkäse schotel
Er is ruimschoots de tijd om tijdens
het koken aan je glaasje witte wijn te
nippen, als je de volgende ingredi-
enten klaar hebt liggen:
-1ui
- 1 zal<¡e strooikaas
- 1 aubergine
- 1 bakje Hüttenkäse (200 gr)
-1ei
- 2 koppen zilvervlies of witte rijst
- 6 tomaten
- zout, peper
- 1 ons ontbijtspek
- 1 theel.basilicum
- 1 theel. kaneel
Deze hoeveelheden kloppen redelijk
voor 3 volw.personen dan wel voor 2
volw. + 2 kinderen, dit allemaal
afhankelijk van eetstijl en eetlust.
De werkwijze puntsgewijs:
1 Zet de rijst op en kook die gaar.
Oven voorverwarmen op 200 ,C.
2 Neem een slok van je wijn (naar
behoefte/smaak).
3 Ontbijtspekplakjes in stukjes snijden
en even bakken in wat boter+olie in
de hapjespan (-F 3 min.)
4 De ui in stukjes snijden en met de
spekkies meebakken (* 3 min.) Let
op: de keuken zal overbevolkt raken,
want de loskomende bakgeuren zijn
onweerstaanbaar voor hongerige
magen.
5 Was de aubergine en snijd deze in
blokjes. Doe die ook in de pan en bak
deze mee met het spekjes-uien
mengsel. Goed blijven doorroeren (+

\IN DU DOK.

v@e *

Na het winterseizoen is dit keer het
voorjaar het onderwerp van het wido-
gram.
De fles wijn is vorige keer gewonnen
door de familie v.d. l-aag en co.
Gefeliciteerd. Ook dit keer wordt er
weer een fles Vin du Dok verloot
onder de inzendingen. Uw inzending
kunt U voor 1 augustus inleveren bij
Lex Bosselaar, St. Odulphusstraat 19.

Lex Bosselaar en John Jansen

Horizontaal

6 periodiek energetisch tekort(16)
I er warmpjes bijzitten(6)
I lentejongen(7)
1O temperamentvol spook(10)
12 kale kuststrook(11)
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3 min.).
6 De tomaten wassen en in stukjes
snijden. ln de pan ermee tezamen met
de kruiden: zout, peper, basilicum en
kaneel. Doe de deksel op de pan en
laat het mengsel -r 20 minuten sudde-
ren met zo nu en dan omscheppen.
7 Mooi de tijd om weer eens een
slokje uit je glas te nemen en daarna
het volgende te doen: - oven invetten
- ei loskloppen, samen met wat melk
en strooikaas.
8 De opbouw van de schotel in
laagjes: Doe de gekookte rijst in de
schotel en roer daar een beetje
strooikaas doorheen. Verdeel dan het
auberginemengsel over de rijst heen
en verdeel met een vork de Hütten-
käse hier weer over heen. Schuif de
schaal midden in de voorvenvarmde
oven en laat er een heerlijke korst op
komen (grill is mogelijkheid).
9 Tijd om de combinatie van deze
schotel en de vino uit te proberen.
Samen met een salade ijsbergsla met
fêta zou ik de lezer koker willen
uitdagen dit gerecht eenmaal in het
repertoire op te nemen, om zodus eer
te doen aan de slogan; "mak(k)elijk
doch smak(k)elijk".

Om de pollepel door te geven lagen
er nogal wat mogelijkheden voor de
hand. Wat de denken van: 'Tuintafelen
bij lngrid" of "Exclusief Eten bij Hetty"?
"Smullen bij Scheerlings leek ons ook
geen gek idee! Toch wilden we
eigenlijk graag eens weten, wat er
achter de (nog) witte voordeur in de
Burghstraat gebrouwen wordt onder
het motto: "aanschuiven brj van
Amelsvoort"! Wij wensen Lieke en
Hans veel succes met het roeren van
deze pollepel.

Gegroet,
Henk & Marcella.
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Vqcqture
Stichting Beheer

Bezorger mlv

Voor hel rondbrengen vqn slukken (+130 odressen)
zoeken wii op ofroep een betrouwbore bezorger.
teettijd vonof l5 joor.
Geringe vergoed¡ng per bezorgronde.

ls ie interesse gewekt en wil ie ook een steentie
bijdrogen oqn hel behoud vqn Het Witte Dorp,
neem dqn contoct op mel Edioe Osinski,
telefoon: 122683.
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Jeugdfeuilleton,
Katrijn vgrtelt.r,rrrrr,

Hier volgt aflevering 7, geschre-

ven door Katrijn Smulders' ln
de vorige aflevering is mr.

Zorba dood gevonden nadat hij

in een afgrond was gegooid. Uk

en boerenbond bedenken nu

een nieuw Plan. Als vervanger
van mr. Zorba vinden ze Ria

Bava, de vriendin van Hein

Eken. Op een dag vloog

De Wit-Kids

Vervolg van het feuilleton
door Katrijn Smulders,
Leonardusstraat 2.

st.

op!" zei Uk, die boven in de
lucht zweefde samen met Mr.
Bean en Ria Bava. "Nee, dat
valt wel mee," probeerde Ria
hem gerust te stellen, "Vorig
jaar heb ik ook met een ballon
hier gevlogen. Jammer genoeg
hebben we het niet ver ge-
bracht."
"Hoezo?" "Na vijf minuten wer-
den we door de Griekse Politie
neergeschoten!" Meteen spron-
gen Uk en Mr. Bean uit de
ballon, bang dat hen hetzelfde
zou overkomen. "Kom terug!"
schreeuwde Ria, "1 Aprihìììl!"
Jammer genoeg was het al te
laat. Uk en Mr Bean kwamen al

akelig dicht bij het Griekse
aardoppervlak in de buuft. "Je
was een goede vriend," zei Uk
tegen Mr. Bean. "Het enige wat
ik nog voor je kan doen is een

schietgebedje. HALLELUJAAAA-
A...." antwoorde híj.
Wat ze niet wisten was dat er
beneden een feest aan de gang
was en dat de organisatie
daarom een luchtkasteel voor
de kleintjes had neergezet.
Terwijl Uk en Mr. Bean hun
testament zo goed en kwaad
als dat kon opstelden, sPron-
gen de kinderen van het kussen
af. Uk en Mr. Bean ploften oP
het kasteel. Alle kinderen kwa-
men op de 2 vreemdelingen af.
Plotseli ng zagen zij dat

Katrijn Smulders
St. Leonardusstraat 2

Dit verhaal wordt vervolgd door
Hilde Tuinbeek. (inleveren bij
Marian, St. Odulphusstraat 41

voor 1 augustus.)

Met de muziek mee?

ðÐ
. rl'y ffih

een fleurige ballon boven
Athene. Hij trok de aandacht
van vele Griekse kinderen.
"Volgens mij vallen we toch wel

\

Op koninginnedag zien jullie het
STRATUMS MUZIEKKORPS ST.
CECILEA weer het plein opmar-
cheren. Het STRATUMS MU-
ZIEKKORPS hoort om een
heleboel redenen bij ons Witte
Dorp. ln de eerste Plaats omdat
het Witte Dorp in Stratum ligt
natuurlijk, maar 66k omdat
steeds meer bewoners van het
Witte Dorp meespelen in het
STRATUMS MUZIEKKORPS éN

omdat ons Witte Dorp donateur
is geworden van het STATUMS
MUZIEKKORPS.

Wat je als eerste hoort en ziet
van het korps is HET TAM-
BOERKORPS. Zonder Tam-
boers kan een muziekkorps niet
bestaan. Het slagwerk vormt de
basis van het ritme en maakt
van de muziek een feest! Het
Tamboerkorps speelt in de ere-
divisie. Dat betekent dat het erg
goed is en al veel prijzen heeft
gewonnen.

Om al die instrumenten te leren
spelen heeft het STRATUMS
MUZIEKKORPS een opleidings-
orkest. Het muziekkorps wil nu
ook TAMBOERS GAAN OPLEI-
DEN. We denken daarbij aan
jongens en meisjes vanaf 8 jaar
die in kleine groepjes van 3 of 4

door een instrukteur worden
opgeleid voor het A-diPloma en
al vrij snel (met aangePaste
partijen) kunnen meesPelen in
het korps.

Er is nog heel veel te vertellen
over een tamboerkorPs en dat
zullen we ook doen in de vol-
gende Wit-op-zwartkrant. Dan
vertellen we meer over hoe we
jullie op zondagmorgen 18 seP-
tember willen laten kennisma-
ken met allerlei slagwerkinstru-
menten en willen laten meesPe-
len. Dan speelt ook het oPlei-
dingsorkest. Ook vertellen we
dan meer over het slagwerkfes-
tival dat het STRATUMS MU-
ZIEKKORPS in oktober in Eind-
hoven organiseert.

Maar let op Koninginnedag
eens goed op de tamboers en
als je het leuk lijkt om LID TE
WORDEN van het tam boerkorps
(of van de harmonie) vul dan
het bijgesloten formulier in en
kom kijken bij de repetities.

Hanne Kok

P.S. Ook jongens en meisjes
van boven de 30 jaar ziin
van harte welkom als
aspirantlid van het tam-
boer- of muziekkorps.

slrc¡lums muziekkorps rsl. cecilicr'

SEKBETARIAAT: P. van Anrooylaan 74,5654 MD Eindhoven. Postgiro. 1 128699 Bankrek: AmroBank 44.40.87.990

HET TAMBOERKORPS VAN ST. CECILIA

HEEFT PLAATS VOOR NTETIWE LEERLINGEN

BEN JE EEN JONGEN OF EEN MEISJE OUDER DAN 8 JAAR,

HEB JE ZIN OM BIJ DE DRUMBAND TE KOMEN

EN DUS TAMBOER TE WORDEN?

DAN KUN JE BIJ ONS SLAGWERK LEREN SPELEN.

HOE GAAT DAT ???

JE KRIJGT LES IN EEN GROEPJE VAN ONGEVEER 3 PERSONEÑ,

EEN OEFENTROM EN STOKKEN KRIJG JE TE LEEN VAN HET KORPS.

NA 4 "PROEFLESSEN" KUN JE ZEGGEN OF JE HET ECHT TE GEK VINDT

EN OF JE DUS DOOR WILT GAAN,

WIL JE HIEROVER MEER WETEN?

VUL DAN ONDERSTAANDE STROOK IN;

JE HOORT NOG VAN ONS !!!

Naam
Geboortedatum
Adres /Postcode
Telefoonnummer

Jongen/Meisje

læver deze strook in:
- nu meteen bij een lid van het korps [ ,. '^È *tYU'\"-i";
- opsturen naar: Frans v.d. Meerendonk, P. van Anrooylaan 74

T_
5654 MD
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