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Perlodlek voor de bewonen von Het WÌtte Dorp, Elndhoven.

Zo, het schilderproiect en het enan vootaflopende proiect kleine repnties ziin
gesÞtt voor de woningen uit het onderhoudsfonds. Vele mensen die geen lid ziin van
het onderhoudsfonds, maar het belang tÆn een unitorm ænziert van de wiik
ondeßchtíiveíl (het ene wit is het andere niet) hebben het fustuur benaderd met de
waag naar de Heurnummeß van de gebruikte veven. Wel hieronder sÞan ze ter
algemene i nformatie vermel d :
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De route die de schilder volgtt ziet er
ruwweg als volgt uit:
le Wilairkersstraat, Burgplein, 2e
Wilakkersstraat, Petrus Donderstraat,
Geldropseweg, St. Jorislaan, St.
Odastraat, Burghstraat en tenslotte de
St. Odulphusstraat. Een timing is
moeilijk te geven, echter een week
voordat de schilder hngskornt kriigtt u
bericht, dat een dag van te voren nog
bevestigd wordt. ln oktober verwacht-
ten we dat het gehele proiec't is
afgerond. Ook is door het onder-
houdsfonds een opzichter van het
bureau CBB aangesteld. Hij zal to+'
zicht houden op de h¡valiteit van de
uitgevoerde schildenrerkzaamheden.

Nog even dit. Het is voor de kwaliteit
van het schilderwerk zéêr behngrijk
dd b¡¡ het dhkken van de ramen
deze open kunnen. Bent u tiidens de
schildenrerlaaamheden niet thuis,
regeldan iets met uw buren of met de
schilderzoddde ramen open kunnen.
De schilder rnoet anders extra terug
komen, wat weer extra kosten met
zich meebrengt. Bedankt voor uw
medewerking!
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Op onze oproep voor een bezorger in

de vorige krant heeft zich Marc Schu-
ler uit de $t. Odulphus*raat gemeld.
Hij zorgt voor een snelle distributie
van onderhoudsfondsberichten aan de
leden in de wiik. Hulp die ons goed
uitkomt en die de snelheid van com-
municatie met de leden zeker ten
goede komt.

Voor het bestuur zoeken we echter
nog steeds versterking in de vorm een
secretaris (mfu). Hti/z'li notuleert de
bijeenkomsten, beheert het archief,
voert correspondentie en bepaalt als
bestuurlid mede het beleid van de
vereniging. Klinkt allernaal erg serieus
en dd is het ook want er ziin grote
belangen mee gen¡oeid. Echter, we
streven ernaar om als team het leuk te
houden. Want dd is behngriikste, er
plezier in hebben, Plezier in het
leveren van een bijdrage Étan onze
wiik.
Dus.........

Edjoe Osinski
BurghPlein 19, tel 122:æ3
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Noteer ln uw agen
Buurtfeest
l7 & lB september

Tweede schildersproi ekt gestart:

a I
I

50 jaar geleden werd Eindhoven bevrijd en 't Witte Dorp bestaat nu 55 jaar. Dus reden genoeg
om feest te vieren. Al een t¡jd wordt er hard gewerkt om er een schitterend weekend van te
maken met een gevar¡eerd programma. U kunt hier eind augustus alles over lezen in de
feestkrant.
ln de week van 15 tot 21 augustus krijgt u de gelegenheid in te schrijven voor de
kinderactiviteiten en het eten. Mocht u in die week op vakantie gaan, laat dan iemand voor u
reserveren.

De feestcommissie

Redaktie is enthousiast over nieuwe kleur voordeuren!

ln kort bestek: Berichten van het onderhoudsfonds

F6 0387, halfglans

N0 1510, halfglans

PO 1555, hoogglans

Houtwerk kozijnen, wit

Schuurdeur, donkergroen

Voordeur, licht blauflgroen

Het beteffen allennal ldeuren uit de Sih*ens kleuwaaiel Biina alle
schildetsbedrijven en verlzaken hebben deze Heuruaaier. Men lan &n
altijd aan de hand van deze waaier dezelfde Heur namaken in een ve¡îsoort
van een ander merk.



Witte Dorp

Men neme een vin du dok pluim v(m) -en, -pje I veder:
?ltüübs: een hoed m

Pagina 2

Schenkt het glas nog eens vol en gad
rustig even zitten. Met de vakantie in

het vooruitzicht hebben we nameliik
een typisch vakantiegerecht (d.w.z.

makkelijk en sne[) bedacht. Dus nog-
rn¿rals, zak nog even achterover in ie
campingstoeltie of bestel er nog een
op het terras (als men tenminste vin
dudok op voorraad heeft) en doe
vooral rustig aan.

t

Voor een gemiddeld witte dorp gezin

(zover er gemiddelde witte dorþers
bestaan dan) is nodig:
- spaghetti
-ui
- 0,250 ltr. room
- 2@ gr. gorgonzola kaas
- oregano, knoflook, sambal
- parmezaanse kaas
- ntaizena

Zet water oP voor de sPaghetti en

geniet nog even van het zonnetie. Als

het water kookt zul je echt moeten
opstaan. Gooi de sPaghetti in het
waûer en begin dan aan de saus.

Snij een ui fijn en fruit die. Voeg

vervolgens de room en de in stukies
gesneden (zodat ie sneller smelt)
gorgonzola toe. Naar smaak kan er

dan knoflook, oregano en sambal in.

Roeren totdat de gorgonzola gesmol-

ten is en vervolgens een klein beetie

binden met de maizena zodat de saus

niet meteen door de spaghetti heen-
zakt. ln verband met de room niet

laten koken !

Kinderfeestcommissie
vraagt met klem:
Witte katoenen lakens
lnleveren bij: Sylvia Hollanders
St. Odulphusstraat 26.

Advertenties
Te koop:
Boek "Het Witte DorP in Eindhoven
van DudoK' Í 25,-
lGlender Wtte DorP Í 17,50

Affiches / 5,-
Marc van Heeswijk, St. Odulphusstraat
30, tel 116197

Te koop:
Wjn Vin du Dok, village blanc. Nu
weer volop aanwezig!
1 fles J 11,-
f doos (12 flessen) Í125,-
St. Odulphusstraat 41

Te koop gevraagd:
Kinderfietsje met zijwielties tær
ongeveer 4 jaar oud kind.
St. Odulphusstrad 13, tel. 125520.
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Klaar ! De spaghetti is inmiddels ook
klaar en kan over de borden verdeeld
worden. Saus erover en dan nog wd
parmezÍanse kaas en je hebt een
gerecht wd de meeste kinderen ook
lekker vinden. Een frisse sla ernaast
maakt het gerecht comPleet.

Ook wij hebben hng na moeten
denken aan wie de PollePel door te
geven. Wri met onze witte voordeur
kregen hem van Marcella en Henk
met hun gele voordeur. Dæt wilden
we gr¿tag op doorborduren maar daar
naast wilden we in de volgende alart
op wit gr€Eg weer een culinair hoog-
standje. Daarmee vielen natuurliik al
veel witte dorp bewoners d. Even

hebben we nog overwogen de Poll+'
pel door te geven aan een bewoner
van buiten het witte dorp, maar ja, die
hebben natuurliik geen vin dudok.
Eerlijk gezegd bleef toen alleen nog
de enige groen met witte (goed
kijken) voorcieur van het witie doip
over en wel die van Bart en HettY

Vissers. Aan hun de eer om miin

beloftevan een culinair hoogstandje in

de volgende zwart oP wit waar te
maken. (Red: s.v.p. recept inleveren

voor 1 november).

Smakelijk eten !

Hans en Lieke

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

Te koop aangeboden:
Snorfiets (Bromfietsmodel) Tomos,
donkerblauw, met mandie, t6 mnd
oud, z.g.a.n. Í 12OO,-.

Vaatwasser Bosch, 4 jr. oud, t 500,-.
Vaatvvasser PhiliPs, Í 1OO,'.

Elektrische oven, / 50,-.
4-pits gasstel, f 25"-.

Pannenset BK RVS, Í 75,-.

Vitrage voor erker, Í 2OO,-.

Gordijnen achterslaapkamer 1 " verdie-
ping, / 50,-.
Gordijnen kinderslaapkamer 1' verd ie-

ping, f 25,-.
Ma¡<i cosi babystoeltje, Í æ,-.
Kinderbedje, wit, sPijlen, f 75,-.
Bruine ribfluwelen bank, 4-ziùs, gratis

d te halen.
St. Odulphusstraat 13, tel. 125520.

^,pJe geven pflJzen,
ken; een -pje krI
{of: de hoed)
maken, hem p

Het Burghplein is een stukje grond
voor gemeenschaPPelijk gebruik.

"Regelmatig" wordt het plein onder-
houden door de mensen van de
gemeenteliike groenvoorziening.
Helaas tref je toch oP deze Plaats
maar al te vaak PaPiertjes, blikjes,
ijstokjes, snoepverpakkingen enz. aan

en z¡in de afualemmers overvol.
Gelukkig zijn er oplettende Burgh-
pleinbewoners die dA signaleren.

+ :kinderopvong

CIJR-SIJS

TEKENTEN /
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maandagtawond 1-9 - 3O Lrur 2I -30 r¡Lrr
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Docente : Asirì d Munni k

Lo kat i e : Bas i sschoo-l De Wi 1 akkers
Pi usl aan 6a
Ei ndhowen

Start cL.¡rsL¡s hal f september

lnformati e en i nschrì jwi ng

bi j As-tri d Mu¡nni k
Si - Odastraat 1-O
56T4 AM Ei ndhowen
Tel - O4()- 11-31-O9

naam 3

adres:

tel:

geeft zich op voor de cursus

handtekening

.STlCHTlNGo Colofon

m uts
rnocl

e: de leeuw
Waarschijnlijk ergeren zij zich hier
behoorlijk aan en gaan vervolgens
met een eigen vuilniszakje het rond-
slingerend vuil opruimen. Ondanks dat
het de meest normale zaak zou
moeten zijn dat iedereen gewoon zijn
eigen rommel neties opruirnt, gaat
onze dank uit naar Mevr.v.d.Brink en

haar buurtgenote, die beiden initidief
hebben genomen om het BurghPlein
zo af en toe weer te fatsoeneren.

De redaktie

Redaktie:
Lex Bæelaar, St. Odulphussù. 19 a 1â112
Rulh Hamel€ers, St. Odulphussü. 1 c 126@7

Sylvia Hollanders, St Odulphussû.26a 112688

Marian v.d. I eag, St Odulphusslr. 4lÉ 126110

Els Rooimans, BurghPlein 9 a 114112

Marcel TeheLx, St. Adrianusst. f ç 1243P2.

Overige medewerkers:
Edioe Osinski, Hans en Lieke van Amel$/oort'
W.L. van den Brink, Hilde TuinbeeK Nard¡

l(ortsÞ€, BrigitÞ Scfreerlings, De hernelvaders

van lGz, Nik, Aart, Luuk en Roman.

Kopij voor het volgende nummer
voor 1 november f994. De redaktie behoudt
z¡cht het recfit voor stJkken ¡n !s korþn.
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oHUMANITAS.

Gevraagd:
Stichting Kinderopvang Humanitas
bemiddelt in kinderopvang in GAST-
GUINNEN voor kinderen waarvan de
ouders werken.
We wil er in zijn eigen huis zorgen
voor een baby voor 2 hele (8.00 tot
17.00 uur) of 4 halve dagen per week
vanaf september of oktober '94?
inlichtingen 040-467395
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De zon stond reeds laag aan de hemel. De droge ktal van het slaghout weerldonk
over de wei. Hoelrtvet de ful nog ver was, hiet ik mijn hand al op. lk wist het zeker: ik
was uitverkoren om deze Ml te vangen. Verblind door de zon, gingen op dit tttythisch
rryoment miin ge4acllen_þy14g1g7r dríe &gen geledeg.

De vanger in d
Hemelvaderstour

r
e wel
1994

naar Maastricht toe. Liikt ie dat leuK?',

'Kweet niet. Wat g¿ürn we daar dan

doen?' 'Eerst laat de buschauffeur ons

mooie koetshuizen, kerken en het huis

van de oPa vÉ¡n Coco en Nina in
Maastricht zien en dan gaan we de

l(azematten in."l(azemdten !? Wd zijn

dat nou weer?' 'Dat ziin lange gangen

onder de grond waar vroeger ridders
hebben gevochten.' Ridders! Wauw

hè, gaaf zeg.' 'Je moet welje zaklamp

meenemen want in de gangen is het

heeldonker. Ga'm maar halen in de

tent.'

Terug op de camPing. 'PaP, eten we

OaOeìi¡f trietz' 'Nee, dat heb je eergis-

teren-al gehad. Weet ie nog? Bii

McDonalds.' Oh, ia. Maar ik heb zo'n

honger.' Even geduld nog. We gaan

dadeliik Pannekoeken eten in een

restawant waar ook een speeltuin en

een oude tractor is.'

Gisteren: de bal is zeer dichtbii
'ls Roman alwakker?' 'Ja hoor, Merel'

Wljijeven oP hem Passen? Dan ga ik

m"f âe kinderen een zakmes koPen"

'Een zakmes, waar hebben ze dat'

voor nodig?' 'Daarmee kunnen ze

dadeliik stenen uithakken in de mer-

gelgroeve. Weet iii wat een mergel-

õr"éue is, MereP Heb ie oat al.SllaO
õp school?' .'Nee, echt niet.' 'Een

mergelgroeve is een heelgroot gat il
Oe groñO wÉtar vroeger vissen, schel-
pen en soms ook dinosaurussen
äeleefd hebben."Dinosaurussen? "Ja
ãn aS we geluk hebben vinden we

nog een stL¡ffiot van zo'n dinosaurus

maar OA moet ie dan wel uit een

steen hakken met een mes.'

'Pap, krlig ik ook een zakmes?'

Vandaag: vangbal
Een geiuich klinkt oP langs de kant

van de wei. Door de zwarte zonne-

vlekken heen, zie ik de bal in miin

hand Iiggen. Vangbal!. Einde wed-

strild. We hebben gewonnen'

De papa's van Kaz, N¡k, Aart, Luuk en

Roman

Drie dagen geleden: de bal is nog

hoog in de lucht
Het is acht uur 's nþrgens. Nog

slaperig kom ik uit de tent. 'Wd wilie
op ¡e broodie', vraagt miin PaPl'
'Éentie met iam en eentie met hagel-

sÞg', rr:eP ik terug. 'Mag ik ook wat

melKr' 'Melk is er niet. Drink maar wat
limonade.' Om half efi saP ik in een

treintje. 'Waar gaan we n€¡ar toe, pap?'
'Naar het sProokiesbos, jongen. ln

Valkenburg.' 'Wat is dd nou weer?'

'Dd is een kruising tussen de Efteling

en Bobbeiaanland."Bobbeiaanland !?

Is dat leuK?' 'Zeker, ie hebt daar een

wildwest-show, een waterachtbaan,

skelters en een grote piratenschom-

mel. En de ingang ligt bovenoP een

berg waar ie alleen maar kunt komen

met een kabelbaan.'

Terug op de camPing. 'PaPa, ik zie

een dief inbreken in de wagen van

Merels papa.' 'Nee iongen, dat is

geen dief maar de PaPa van Nina. De

þapa van Merel heeft ziin autosleutels
in de wagen taten liggen en Ninas
papa probeert die er nu uit te vissen

met een paar magneeties.' 'Magneet-
jes? Heeft de PaPa van Nina die dan?'
;Ja, en ook een boor, een bank-

schroef , een hamer, 5sþ¡oevsd¡a¡ig¡s,
ijzerdraad, lijrntangen, tye raps en ik
weet al niet.'

'Pap, ik heb honger. Wd eten we?'

'Als de slager het vlees heeft gebracht

gaan we barbequen. Heb ie daar zin

in?' 'Barbequen! Dat ga ik aan miþ
vriendies vertellen.'
'En, iongen, heb ie lekker gegeten?'

'Ja hoor-, alleen de salades vond ik

niet zo lekker. 'Ja, dd vond ik ook'
Volgend iaar moeten de PaPa's van

Luuk en Aart die maar weer klaarma
ken.'

Eergisteren: de bal konrt oP mii al
'Pap, mag ik een zakmes? Steven en

Joost en al miin andere vriendies

hebben er al een.' 'Straks misschien'
We gaan vandaag eerst met de bus

lngezonden Pagina 3
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Reactie oP Plan BurghPlein
Æn het verzoek van de redahlie "wit op zwaÊ' om een betere oplossing te geven voor

dã invutting van het Burghpleln, wit ik'gaame gevotg geven. Als.ie met een ander plan

iomt, houãt an in, aal ¡ã iet met ondeidelen ian het voorgestelde plan liet e.e11.be(

of met hettoÞte ptan.'Welnu dit laatste is in miin zienswiize het geval' En geluld<ig sb

ik, bij navraag, hierin niet alleen;

Het BurghPlein ken ik reeds vanaf

1952, dus ruim 4O iaar, en ik moet

zeggen dat het Plein er nog nooit zo

belabberd biigelegen heefidan nu het
geval is, nl. een ordinair trapveldie. Bii

ãroogte een kale stoffige vlakte en in

het natte iaargetiide, een modderpoel
op die Plaatsen waar het gras is

Als je zoals ik de zestig ruim gepas-

seerd ben, dan wil ie nog wel eens

terugblikken naar de tijd van vroeger

en als ik dan het BurghPlein voor de

geest haal, zoals het zelfs nog w¿ts ln

ãe begin iaren 70, dan zie ik een

plantsoen, gras waaroP kinderen

speelden, borders met rozen en

prachtige bloeiende struiken en

bomen.

Er zullen mensen ziin die zeggen: "De

buurt is veriongd, dus meer kinderen,

vandaar dat het plein door intensiever

gebruik er op achteruit gaat." tstt !k
ãeze mensen zeggen, dat er in de
jaren 50 en 6O heelveel grote gezin-

nen (5 tot I kinderen) in onze buurt

woonden. Deze kinderen, die het

woord "millieu" alleen kenden van een

moeilijk diktee oP school, maar wel

door hun ouders en de sociale kon-

trote onderling, het groen met rust

lieten.

Na bovenstaande nostalgische regels

terug naar het heden en het Plan van

Rovers. Miin inziens is een plein een

open ruirnte mer ¿tan de ranci bomen

en struiken, een sPeelwei, omzoomd
door bankies waar ouderen en ouders

met kleine kinderen kunnen genieten

van de zon.

Rovers heeft hier een andere mening

over nameliik:
Het plein moet volgebouwd worden

met: (zie tekstkader)

verdvlenen.

commentaar:
Doelpalen ziin niet nodig, een jas op

de grond voldoet.

Een onding qua geluidsoverlast en de

hoogte van de Palen.
f"n-op de paden. Doen ze in Frankrijk

ook,
Er 's al een klimrek aanwezig'

Er staat al een prachtig beeldje op het

plein.
üerleid tot klodderen op de trotoirs en

oleinmeubilair'
Leuk als de appels rijp ziin, boompje

klimmen of de aPPels eruit gooien'

leder huis heeft een schuur, dus daar

kan onderhoudsmateriaal opgeborgen

worden.
Dat is leuk'
Voor die enkele keer dat zo iets ge
bruikt wordt l<an men een beroeP

doen oP Plaza Futura'

Zeer vandalismegwoelige obstakels'
)
)

)
)

)
)

schilderplaats oP bestrating

boomgaard

een houten keet

8.

9.

10

ijsbaan
podium
overdekte arena

obelisken
centrale mast met kabels

plan:
1. voetbalveld
2. hockeYveld
3. volleYbalveld
4. basketbalveld

11

12
13

14
15

5 jeu de boulebaan

6. rekstok
7. zonnewiizer

ln bovengenoemde 15 onnodige en

onzinnige obiekten mis ik nog een

alembãd, surfuijver, lachthaven en

een café (graPje)'

Als Rovers de geplaatste telefooncel

een aanfluiting vindt, hoe kan hii dan

in hemelsnaam ziin voorgestelde

obstakels verdedigen?

Beter liikt mii, om het aanwezige

groen tè handhaven en geen bomen

ie verplaatsen, alsmede onderstaande

4 punten toe te P¿Fsen:

1. De zandbak (oPenbare kattebak)

verwiideren, alsmede het zand

onder de speettoestellen (hiervoor

in de Plads rubbertegels), aange-

zien het zand verstrooid wordt en

het gras verstikt, kale Plekken in

de hand werkend.
2. De kale Plekken in het gras 1x Per

jaar voorzien van nieuwe zoden

È.Ía;ft1.ln overleg of in samen-

*"tf¡ng met de gemeente' ziin

deze Èosten door zehrwerkzaam-

heid en een eventuele biidrage

van de bewoners,laag te houden'

3. Renoveer de rolschaatsbaan, aan

de westziide is deze baan tevens

trottoir, oùderen moeten nu nood-

gedwongen de riiweg oP vanwege

ãe bulten in het asfalt'

4. Laat b¡¡toerbeurt de bewoners 1x

Per maand het Plein ontdoen van

ächtergebleven rommel' Zefi ga ik

regelmälg met een vuilniszak de

bli-kies eñ kartonneties te liif en

getúrrg heb ik een bewoonster

ían neiPlein de overvolle PaPier-

bakken zien ledigen (hulde)'

Kinderen ziin inventief genoeg' Zii

hebben aan een groon grasveld

voldoende om te sPelen'
W.LJh' van den Brink

BurghPlein 2
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Jeugdfeuilleton,
H ildg verte|t..........,

Hier volgt aflevering 8, geschre-
ven door Hilde Tuinbeek.
ln de vorige aflevering zijn Mr.
Bean en Uk uit de luchtballon
gesprongen omdat Ria Bava
hen bang gemaakt had met de
Griekse politie. Uk en Mr. Bean
ploften op een luchtkasteel en
vele kinderen kwamen op de
twee vreemdelingen af. Plotse-
ling zagen zij dat.

er een groot gat ontstaan was
in het midden van het luchtkas-
teel. Hierin waren de twee
luchtacrobaten (Mr. Bean en
Uk) verdwenen. De kinderen
wilden ook in het gat springen,
maar werden door grote men-
sen tegengehouden. De burge-
meester van het Griekse dorpje
stelde een onderzoeksteam
samen. Er moest bergbeklim-
mersmateriaal aan te pas ko-
men om in het duizelingwek-
kende gat af te dalen. Eerst
werd met een lang touw en een
steen eraan gepeild hoe diep
het gat was. Steeds moesten er
langere touwen gezocht wor-
den. Ondertussen legden de
onderzoekers hun oor te luiste-
ren aan de rand van het gat.
Plotseling klonk er een ijselijke
gil.

Dit verhaalwordt vervolgd door:
LIEKE HOEKSTRA
(inleveren bij Marian, St. Odulp-
husstraat 41 voor 1 november)

De Wit-Kids

Uitslag Ballonnenwedstri¡d
Hallo jongens en meisjes, De plaatsen waar de kaartjes

gevonden zijn:
Klaartje Smulders: Maasbree
Simone Oerlemans: Kerken
Eef Ong: Rheurdt
Celest de Rooij: Moers
Milto Pappas: Duisburg
Charlotte Logtenberg: Essen
Marjolein Oerlemans: Essen
Annelieke Post: Essen
Myvanwy Broers: Hattingen
Willemijn Blom: Wetter
lsabel Evers: Hagen
Floor Egger: Hagen
Vincent Penning: Nachrodt
Selene Broers: Balve
Roos Ong: Stormbruch

E5sEN
@

Weten jullie nog welke kant de
ballonnen opgingen? Op het
kaartje kun je het zien, nl. naar
het oosten! Er kwamen 15
kaarten terug op één na alle-
maal uit Duitsland: van Maas-
bree tot helemaal in Storm-
bruch! Die laatste en het verste
weg was de kaart van Roos
Ong, St. Odulphusstraat 1.

Proficiat Roos! De prijs komt zo
snel mogelijk naar je toe.

De anderen kunnen op het
kaartje zien waar hun ballon
terecht gekomen is. Wil je de
kaart graag terug hebben? Hij is
af te halen bij:

Brigitte Scheerlings,
Burghpiein 4.
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Zoals ieder jaar was er op 30
april een feest ter ere van de
koningin in onze buurt. De
weergoden waren ons wel heel
gunstig gestemd want de hele
dag was het zonnig en lekker
warm. Tegen 11 uur waren alle
kraampjes opgezet en kon de

verkoop beginnen. Ondeftussen
konden de kinderen pijltjes
schieten, beschuitblikken
vissen, knikkeren in een
sjoelbak, blikken omspuiten,
parcours lopen en geblinddoekt
een vlag tekenen. Ruim 80
kinderen hebben aan de

inginnedag 1994
spelletjes meegedaan,
sommigen zelts 2 of 3 keer.

Om twee uur was het tíjd voor
de optocht met veel kleurige
versierde fietsen, wagens en
steps. Hierna kwam harmonie
St. Cecilia ons verrassen. Tot

besluit van de kinderdag lieten
we ballonnen op. Gelukkig
konden de meeste mensen
voorzien worden. De ballonnen
zijn voor een deel in Duitsland
terecht gekomen, maar
sommigen strandden in de
bomen van het plein en werden

o
NACHRODÍ BALVE sroK¡¡ßr?r,.cH

o

daar met acrobatische toeren
uitgehaald.

Omdat er vorig jaar bij mooi
weer al geimproviseerd werd
met friet en kroketten hebben
we dit jaar een barbecue
georganiseerd. De belang-

stelling was groot, het weer
bleef aangenaam en het eten
was zalig. Kortom: een
smakelijke afsluiting van een
gezellige dag.

Nardi Koftstee
St. Odulphusstraat 39
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