
Dansen op het ple n

DORP

Wie helpt er een handie 'iree?

De tent opzetten, die inrichten, het
aanleggen van electriciteit, achter de
bar staan, glazen ophalen en nog veel
meer moet er gebeuren voor en
tijdens het feest. Er ziin heel wat
handjes nodig voor allerhande klusjes.
Een aantal mensen heeft zich al aan-
gemeld, m¿tar we kunnen er nog veel
meer gebruiken. Met name EHBO-ers
hebben we nog nodig. Wie helPt er
mee?

Opgeven bü: Jaco van der Stelt,
telefoon 120112.

I

I
Beste mensen,

Op 6 juni 1944 landden de geallieerde

troepen aan de Noordfranse kust. Vele

van deze mannen, jongens eigenlijk
nog, lieten daar 18 iaar iong het leven.

Het doelwas Europa te bevriiden van

de Duitse overheersing. Het kostte de
geallieerde troepen uiteindeliik bijna
drie en een halve maand om Eindhe
ven te bereiken, een afstand die
tegenwoordig makkelijk in een dag te

overbruggen is.

18 september werd Eindhoven dan

eindelijk bevriid, het was een hele

spannende tijd, en die sPanning en

onzekerheid van toen is weer voelbaar

bij het lezen in het dagboek van de
toen 1&jarige Noud van Roosmalen,
en de memoires van dhr. en mevr.

Laureyssen verderop in deze krant.

Groot was de vreugde, en er werd

overal gedanst. Ook oP het Burgh-
plein werd uitbundig gefeest en

gedanst, alleen niet door Christ
Jansen, want die werd door ziin vader
van het plein 'gePlukt', die vond hem,

net 14 iaar, daar veel te iong voor.

We ziin nu vijftig iaar later en de

Stichting Witte Dorp heeft het initiatief
genomen om bii de herdenking van

de bevrijding van Eindhoven weer een

feest te organiseren, waarbii er net als

toen weer gedanst kan worden oP het

Burghplein. Deze keer zal Christ

Jansen welvan de Partii zijn.

Het wordt, zoals u in het Programma-
overzicht kunt lezen, weer een groots

feest, waarbii er naar gestreefd is om

het voor iedereen aantrekkelijk te

maken. Met oP zaterdag een kinder'
programma, gezamenlijk diner en een

avondprogramma, en oP zondagoch-
tend een koffieconcert met ontbiit.

Zo'n feest komt er overigens niet

zomaar, dat kan alleen door de inzet

van vele enthousiaste buurtbewoners,
en die waren er. Bedankt! Omdat er

veelkosten mee gemoeid zijn, hebben
we sponsors gezocht en gevonden.
Op de advertentiepagina kunt u zien

welke bedrijven en buurtwinkeliers het

Witte Dorp een warm hart toedragen.
Zonder hun financiële steun w€ts een

feest als dit niet mogelijk geweest.

Rest mij tenslotte iedereen van harte
welkom te heten namens de Stichting
Witte Dorp en alle mensen die oP één
of andere wijze dit feest mogelijk
hebben gemaakt.

Namens de Stichting Witte DorP,
Marcel Teheux.

Lichtjesroute
ln verband met de oPgetreden ver-
keersproblemen in de afgelopen jaren,

vooral in het Witte Dorp, hebben wij in

overleg met de afdeling Gemeente-
werken besloten een deel van de
route in omgekeerde richting te gaan

rijden. Het betreft de route door het
Witte Dorp en Gerardusplein. We gaan

nu van de Stratumsedijk via de Joris-
laan, Geldropseweg, Petrus Donders-

straat naar het Witte Dorp. Vandaar

naar het Gerardusplein via de Heezer-
weg. Vanuit de Gerarduslaan draaien

we de Aalsterweg op richting stad en

komen zo weer oP de Stratumsedijk
om verder richting Vestdijk te kunnen.

De organisatie van de lichtiesroute

Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 î 120112

Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 c 126697

Sylv¡a Hollanders, St. Odulphusstr.26a 1 1 2688

Marian v.d. l-aag, St. Odulphusstr' 41ú 1261 10

Els Rooimans, BurghPlein 9 ¡ 114112

Marcel Teheux, St. Adrianussir. 1 G 124322

Commissie feestavond:
Lien de Jong, Marc van Heesw¡¡k, Ton v'd'

Pluym, Moniek v.d. Wiel, Ria Appelo' Ueke van

Amelsvoort.
Commissie kinderfeest:
Lilian Versmissen, Brigitte Scheerlings, Martien

Oerlemans, Sylvia Hollanders, Ruth Hameleers'

Astrid Munnicks.
Comm¡ss¡e kotäeconcert:
Rosalie Wibier, Mar¡an v'd. Laag, Judith Kniepp,

Greet Baars.

Commissie voorz ¡eningen :

Paul Mencke, Hettyvan Beeck, FreekCouteaux,

Richard Wissing, Leon van GorP.

Coördinatie commissie:
Ulian Versmissen, Jaco v'd. Stelt, Greet Baars'

Ton v.d. PluYm, HettY v. Beeck.

Overige medewerkers:
Noud van Roosmalen, Jetf en Suzan Laureys'

sen, mevr. Vogels.

Kop¡¡ voor het volgende nummer:

voor 1 nouember 1994. De redaktie behoudt

zicht het rechtvoor stukken in te kortên.
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"Money makes the world go round,
world go round, world go round.
Money makes the world go round',. Dit
komt uit de filmmusical Cabaret met
Liza Minelli. Zonder geld zou er geen
feest gekomen zijn. Ook al werken
vele vrijwilligers uit de wijk belange-
loos mee, er blijven zaken nodig die
geld kosten. De oplossing daarvoor is:
sponsors.
We hebben bedrijven, die iets met het
Witte Dorp te maken hebben, €¡ange-
schreven en om een bijdrage ge-
vraagd. De meesten hebben daar
positief op gereageerd. Daar zijn we
heel blij mee. ln alfabetische volgorde

EINDHOVEN
Buusbroectaan Z, 5611 LV
Postbus 4MT, 5601 Ep
Telefoon: 040-12419g
Tclefax: 040-129269

Advertenties

Sponsors bedankt
zijn dat: AMEV, Nienhuis Luiten, Picus
en Schilderwerken Eindhoven. Verder
stelt bierbrouwer De Leeuw drank
tegen inkoopsprijs beschikbaar en
verzorgt de Eindhovense Catering
Service tegen inkoopsprijs de warme
maaltijd. Daarnaast waren er nog vele
middenstanders uit de buurt die in de
vorm van een advertentie hun bijdrage
leverden.

We bedanken hen allen hartelijk voor
het geld dat ze beschikbaar gesteld
hebben om dit feest mogelijk te
maken.

Namens de Stichting WÍtte Dorp,
Jaco van der Stelt
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Zalerd ag m i d d ag prog r am m a :

Bevriid¡ngsoptocht voor de ki nderen
Toen er SO jaar geteden een einde aan de oortog kvram, reden veel kinderen slamen met de bevrijder door de st¡aten. Deze biizondere gebeurtenis willen we een beetie nabootsen

in onze bevrijdingsoptocht, waaruoor de kinderen zelf aan het werk gaan.

Dus als ie ingedeeld bent bii het

volksdansen, moet je je melden biide
oranje vlag. Het is niet de bedoeling
dat er nog gewisseld wordt van werk-
groep, want alle werkgroepies ziin op
aantal ingedeeld. ledereen krijgt een

ketting met vlaggeties waarmee ie iets

lekkers kunt kriigen en iets kunt
drinken. Het is prettig als de ouders
(vooral van de ionge kinderen) in de
buurt van de werkgroeP blijven om

een handje te helPen. Het is de

bedoeling datalle groepjes rond 15.30

uur klaar ziin en zich verzamelen in de
grote tent. Daarna zal er dan een

óptocht gevormd worden van kinderen
met versierde fietsen, gekleurde

hoedjes, mooie medailles, geschmink-

te gezichten, Prachtige vlaggen en

nietle vergeten het versierde vliegtuig'
Deze bonte stoet zalonder leiding van

de buurtband een rondie door het

13.30

13.40

15.30

16.00
16.15

17.00

Programma zaterdagmiddag:

Talerdagm¡ddag

verwacht. Na een welkomstwoord van
de ceremoniemeester gaan de kinde-
ren de werkgroepjes opzoeken waarbii
z$ zijn ingedeeld. Deze werkgroepies
hebben een gekleurde vlag, zodat
snel zichtbaar is waar ie moet zijn.
ledereen krijgt ook een eigen n¿tam-

kaartje met de juiste kleur erop.

Muziek maken
Bij een feest hoort muziek, en die
gaan we dan ook zelf maken. Wie
ingedeeld is bij dit onderdeel en zell
thuis een instrument heeft, mag dat
natuurlijk meebrengen. Maar ook als
je nog nooit een instrument aange-
raakt hebt, mag ie meedoen. Leontien
van Leuken is muziekdocente en zii
gaat met een aantal kinderen een
muziekstukie oefenen. Dit muziekstuk-
je wordt later in de middag ten gehore
gebracht in de grote tent.

Volksdansen
Wanneer er wat te feesten is, dan
wordt er haast altijd wel gedanst.
Wals, foxtrot, rock en roll, twisten,
housen, noem maar op. Als je nu
terugkijkt naar de 40-er jaren, werd er
vooral klassiek gedanst en werd er
veel aan volksdansen gedaan. Mis-
schien lijkt het je wel leuk om met een
groep kinderen, onder leiding van een
danslerares, een volksdans in te
studeren. Deze dans wordt dan later
op de middag uitgevoerd op het
podium van de grote tent.

Officiële opening door Lilian
Versmissen, namens de
Stichting Witte Dorp
Start van het kinderProgram-
ma
lndelen in de werkgroepen
Bevrijdingsoptocht van de
kinderen en de buurtband
door het Witte Dorp
Terugkomst op het plein
Kinderoptreden muziek en
volksdansen in de grote tent
Kinderdisco

Verpleging
Omdat deze bevrijdingsoPtocht er
heel echt uit moet zien, kan dit onder-
deel niet ontbreken. We zoeken een
aantal kinderen die geschminkt willen
worden, zodat ze q "gewond" uit
komen te zien. Met een heus zieken-
huisbed zullen zii als "echte oorlogs-
gewonden" rond gereden worden. Ook
kinderen die als zuster of dokter
verkleed willen worden, zijn welkom.

Fiets versieren
Het is duidelijk dat je bij dit onderdeel
een eigen fiets, skelter of step nodig
hebt. Onder leíding van een vrijwillig-
ster mag je met allerlei knutselspullen
jouw fiets omtoveren tot een prachtig
rijwiel waarmee je in de optocht kunt
meerijden. Voor de fiets zorg je zelÍ,
voor de knutselspullen zorgen wij.

Pagina 3

Witte Dorp maken. Teruggekomen oP

het Burghplein nemen we dan even
pauze om te genieten van een lekkere
traktatie en een glaasje fris. Rond

16.15 uur verzamelen we dan weer in
de grote tent, waar een oPtreden zal

plaatsvinden van het muziekgroepje
en het volksdânsgroepie. Na dit op-

treden zal een disc-jockey favoriete

muziek verzorgen waarop gedanst kan

worden. Het wordt vast een gezellige

middag, waar iedereen een steentie

aan bij kan dragen.

De commissie kinderfeest:
Lilian Versmissen, Brigitte Scheerlings,
Martien Oerlemans, Sylvia Hollanders,
Ruth Hameleers, Astrid Munnick.

Medailles
De helden uit de 2" wereldoorlog
waren niet alleen de soldaten maar
ook de gewone burgers die iets
gedaan hadden om anderen te red-

den. En na de oorlog werden er heel
veel beloond met een medaille, zodat
iedereen kon zien dal ze goed werk
verricht hadden en dat men daar trots
op en blijom was!,ln deze werkgroep
gaan we ook medailles maken en

utdelen. We maken 2e niet van

metaal, maar met eenvoudige materia-

len als karton, gekleurd goud- en

zilverpapier, lint etc.. Je mag prikken

of knippen om ie eigen vorm te
maken en deze versieren met teksten
en tekeningen (wÜ hebben er eventu-
eel een voorbeeldje van). En met een

mooi lint kun je je medaille zelf om-
hangen of er een die je extra gemaakt
hebt, gebruiken om iemand anders
mee te onderscheiden!

Hoedjes maken
Een, twee, drie, vier, hoedje van ...

Dit liedje ken je allemaal wel. Met een
hoedje op wordt het feest. Denk maar
aan jarig zijn met een kroon op ¡e
hoofd met een hoed op word je an-
ders, soms deftiger, soms vrolijker.
Met een hoed op kan het feest echt
beginnen. Daarom ga je het hoedje
van papier met gekleurd papíer
versieren. Zo mooi als je kan en als
het hoedje klaar is en het past zet je
het op je hoofd en vier je feest op het
plein.

18.00 Chinese maaltijd

ln het feestweekend komen de kinde-

ren op zaterdagmiddag 17 september
het eerste aan de beurt. Zij worden
om 13.30 uur oP het BurghPlein

Wat wordt er gedaan in elk werk-
goepje?

Vliegtuig versieren
Waar zag je ze niet? De bommenwer-
pers en verkenningsvliegtuigen? Er

hebben er heelwat gevlogen in de 2'
Wereldoorlog en ....... wii hebben er
één nagebouwd. Maar ja, met bouwen
alléén kan dit vliegtuig nog niet de
lucht in. Het moet eerst nog geschil-
derd worden! ln oorlogskleuren? of
met kleuren die het juist moeiliiker
maken om het vliegtuig te laten zien?

Bedenk het samen en maak er een
ècht oorlogsvliegtuig van!
P.S.: zotg er voor kleren aan te
hebben die wel een 'likje' verf mogen
hebben!

Vlaggen maken
We gaan vlaggen maken!! Een van de
dingen die je kunt doen oP deze dag
is het maken van ie (eigen) vlag.

Omdat het bevrijdingsfeest is, is het

leuk om een vlag te maken van één

van de landen die viiftig jaar geleden
Eindhoven bevrijd hebben, of om ie
eigen fantasievlag te maken. Het is in
ieder geval de bedoeling om die
middag een vlag te maken, deze mee

te dragen in de oPtocht en daarna
met je vlag de tent te versieren.

-

mates ûot oB
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MilieuTips voor het feest:

-Komt u met de auto, rij dan zuinig
-douche kort, u spaart waftn water en mist
weínig van het feest.
-Als het in de feesttent koud is, klaag dan niet
over de verwarming, maar ga iets dichter bij
elkaar staan.
-I-aat thuis het licltt niet branden tíjdens het
feest. h spaart u energie en ziet niemand dat
u níet op het feest bent.
-weiger wegwerpglazen gf borden, en help een
keer bij de afwas(gezellig)
- gebruik de toiletten spaarzaam, ga liever een
keer goed als nryee keer half.
-drink uw glazen en eet uw borden geheel leeg.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt
u tijdens het feest terecht bij:
Hans van Eck, Lex Bosselaar Ronald Rovers

Advertent¡es

/Vt ), ;ifi 

ondernemins';æ energ'le en mitieu bt

\

Er is één ding dat alle bedrijven gemeen hebben, namelijk het feit ðat ze nooit hetzelfde
zijn. Elke ondememing is bijzonder en verdient advisering op maar.

Er bestaan geen standaard vraagstukken, dus geen standaard oplossingen.

'WE DENKEN NIET IN NUMMERS'
Zo denken èn handelen onze registeraccountants, belastingadviseurs, bedrijfskundigen en

automatiseringsdeskundigen. Cericht op úw specifieke situatie en uw bedrijfseigen wensen.
Creatief, professioneel en altijd met 'n'personal touch'. Govers helpt u de ontwikkelingen

voor te zijn en reikt u daarvoor de instrumenten aan:
zoals ons unieke H,{RR@-analysemodel, dat u werkelijk 'kapitale'voordelen biedt.

Een cliënt van Govers kàn eenvoudiggeen ntÍnmer ziin.
Daar kunt u op rekeñeä...

**'ffi:ffi'å#L1'lT"*""r
Beemdskaat 25, 5653 MA Eindhoven, Tel.: 040 - 504 504, Fax: 040 - 504 599

GO\¿ERS
@

Sinds 1927 gespecialiseerd in meerrraarde-..

STÄRCKE VOORWERPEN
LUXE DEURBESLAG & BADKAMERACCESSOIRES

IIt\lTER tm 0 t t 0 R 0 P s t t¡i r û 9A

ilil0fl0vilt 040.1270ii
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Rinus \ouwers & Peter Steenmetz
fysiotherapeuten

wensen het Witte Dorp De Burgh
'n prettig buurtfeest op 17 &18 september

Geldropseweg 155 Eindhoven Tel: 124550

HET BIER IIAT STEE]IS MEER

URIENIIEN MAAKT
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'n bijzonder
Limburgs tarweb¡er,
fris en bovengistend

Plodukten en llclloatesscn
Ook roñrilsDau AFB0-COSiIEI|CS

HEEZERWEG 103 TEL. 040 - 121556
STRIJPSESTRAAT 39 TEL. O4O 574299

Ile best gesoileeile T0K0
uan hBt Zulden

Surlnaamse, Ant¡lllaanse
Oosterue en lndlsche
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Zaterd ag avo n d p rog ra m m a :

Dansen op het plein
En dan is er 's avonds natuurtiik feest met dit keer het extn element van de viering

ian SO-jaar bevriiding van Eiidhoven. Een teest met dansen op het plein, goede

mtuziek,' gezettigheid,- een goed terns en voonl veet vrotiike mensen, die met elkaar

wat te vieren hebben. Daar gaan we voor.

Programma zaterdagavond:
20.00 Opening feestavond. Start met

Disco
20.25 Officiële opening avondfeest

door Lilian Versmissen en

ceremoniemeester Paul I'Her-

minez
20.30 "Slagwerkuuftje" met Anneke

Boogaard
21.30 Optreden Buurtband en oefe-

nen van het Wido-lied
22.00 The Handsome Harry ComPanY

22.45 Petrcr Dillen (1" discjockey van

Eindhoven)
23.15 The Handsome Harry ComPanY

24.00 Disco
00.15 The Handsome Harry ComPanY

01.00 Afsluiting met Wido-lied met

ondersteuning van de buurt-
band
Einde, helaas

Gelegenheidsband
We starten de avond met onze eigen

buurtband. Menig goede buur weet
dan waar we het over hebben. Buur-

man oefent trouw iedere avond op bij-

voorbeeld zijn nieuwe saxofoon. Vanaf

de Sinterklaas- en kerstliedjestijd
worden de kinderen in menig huishou-
den dagelijks met meer swingende
nummers naar bed gedirigeerd. Alle

reden dus om oP tijd oP de feest-

avond te arriveren om buurvrouw of

buurman aan te moedigen.

Met veel tamtam
Na de officiële opening (met tamtam?)

beginnen we om 20.30 met een korte,

hevige en swingende workshop: "met
veel tamtam". Een grote kring men-

sen, allen met een conga of djembé
tussen de knieën. Kort even twee
verschillende technieken oefenen, dan

bouwen we na een kwartiertie een

authentiek Afrikaans ritme op met een

inmiddels verscherpte links-rechts
coördinatie. Dan een tweede ritme

leren. Twee ritmes gelijktijdig laten

klinken. Toevoegen van alle mogelijke
kleine percussie-instrumenten (bellen,

raspen, schudkokers, fluities, effec-

ten). Het resultaat na een uurtie:
tientallen swingende, muziekmakende,
solerende, feestvierende mensen !

Oude tijden, nieuwe band
Onder leiding van 'The Handsome
Harry Company" kunnen we dansen
op het plein! De band sPeelt eigen
composities met een kniPoog naar
vroeger en weet daarbij met een
perfecte performance ook de kijkers te

boeien. Voor menigeen kunnen de
oude tiiden herleven op de swingende
muziek van deze Eindhovense band.
Als alles volgens plan verloopt zal er

zelfs een dertigtal oud-bewoners
aanwezig ziin, die vijftig jaar gele9en
de bevriiding in het Witte Dorp tieb-
ben meegemaakt. Een stel komt zelfs

uit Amerika om dit feest mee te
maken.

Peter Dillen
De band wordt afgewisseld met een

discjockey. Eén keer zal "good old"
Peter Dillen de honneurs wa¿¡rnemen.

Voor de ouderen onder u een goede

bekende, voor de jongeren wellicht
een legende. Naast het avondvullende
programma ziin er verschillende
activiteiten zoals een doorlopende
videopresentatie over de bevriiding
van Eindhoven en een karikatuurte-

kenaar. En natuurlijk is er een terras
voor mensen die willen zitten en

kletsen.

'^" Ír",,,dsome
Hc¡rrv

Compømy'

Wij verwachten een feest dat past in

de traditie die 5O jaar geleden met de

bevrijding gestart is. Mr Ong Sien Gwan
Aduocaøt

De commissie feestavond:
Lien de Jong, Marc van Heeswijk, Ton
v.d. Pluym, Moniek v.d. Wiel, Ria

Appelo, Lieke v. Amelsvoort.
Paradijslaan 5
Postbus 831
56004V Eindhoven

Tel.: 04G4489?0
Fax: 040-453080
Privé: 04G126697

lete avond uit:een comp

de betere f ilm
22.Oo en 23.oo uur vriidag en zaterdag oo.15 en zondag l4.oo uuf

elke avond om t9.oo, 2o.oo, zl.oo'

het mooiere theateråx per week
om 2o.3o uuf

verfassend eten à la carte en weekmenu's,
dageliiks .7.3o' 2r.oo uur

een f antastisch caf é
dagelijks
zaterdag , zondag en woensdag vanaf l4.oo uur

van ¡6.oo - oz.oo uuf,

Film: en Theatercentrum Plaza Fututa, Leenderweg 65 Eindhoven, 040-116666
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Do,rnes & herenso lon

GeldroPseweg ó8

5óll SJ Eindhoven

Tel. 040 - ll 57 38

Openingstiiden

di Ì/m vrii 8'30 - 17'30 uur

7o 8'30 - ló'00 uur

Bloemen- en Kodoboetiek

Øt.*Ønnna,
Verzorging van
bloemwerken

voor elke gelegenheid

St. Bonifociusloon I 7 - 564g NA Eindhoven
Tel. 040-121142

RAZEA'DSA'ELLE
€Fo-TOSERVIC'E
Kleurenfoto's dezelfde dag klaar!
WANT WE DOEN HET ZELF!
Pasfoto's d i rekt klaa r !

Ook's maandags en 's zaterdags
geopend.

Foto Finishing Shop
Aa lsterweg 788 - Ei ndhoven
Telefoon 125066

Voo r pe rsoo n I ij ke seryice

A
Autobedrijf

Gabriël B.V.
off icieel agentschap van

Citrc¡ën in de
Gabriël Metsulaan Sf¡
Hoek Geldropseweg

t.o. St. Jorislaan
tel. 040-110809

VOCIK EEN OKIqINELE KÆAKT

Drukkerij De Carterie
stratumsedijk 103 b - 5614 Hp Eindhoven - Tel.:040-12s720 - Fax: o4o-1zs72o

70 flo/Lt-?,ip

Mer ols bosis een grotis verkoopodvies voor uw wonirq ziin wii ols octieve en

betrokken onroerend goed speciolisfen goed Ín $oo1 om op korte termiin portiien

bii elkoor te brengen en uw woning noor olle tevredenheid te verkopen. wii nemen u

die zorg uit honden en begeleiden u tot no de definitieve verkoop. Onze resultoþn

spreken voor zichl Onder ons dok vindt u de speciolisten op het gebied von nieuw-

borw, bestoonde bouw en bedriifshuisve$ing. Ons oktueel be$ond geeft u de

gewen$e informotie. Doornoost heeft de Huís-O-Theek ook deskundige hypotheek- en

verzekeringsodviseurs in huis. Wii ziin er voor u !

HUIS.O.THEEI( BY
Grote Berg 20, 5ólì KK Eindhoven, telefoon 040-433584

wii ziin geopend op werkdogen von 9.00 tot r8.00 uur en 0p zoterdog von 12.00 Tot 
,l4.00 

uur

tiü

ECS Catenng ß één van de 5 grooßte cateraars

vanNederland en de grooßte van Zuid-Nederland

ECS werl¿t mèt mensen voor mensen Verzorgt

metruitn 650 medanerkers dagelyls 120 com-

r¡erctille - ar bedryJsrestauranß (40.000 maalt! -

den per dag!), 850 hoÍie-, frisdranh- * i^- DÊ

pukautomaten (1 5 mitj o en CAf E RAAR
hopjeshoffie per jaar) enruim 1.200 UlI tf

p arties p u j am ECS Catenng. ZUI DEN.

trCS
Meerenakkerweg l.t

Posrbus 8520
5605 Klvl Eindhoven

Tel.040 - 5ól iló
Fax 0.10 - 561 567

(¿r^-1-L-y. ?4
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Koffieconcert

Programma zondagochtend:
11.15 Optrommelen van jong en oud

uit de wijk door het tamboer-
corps

11.30 Optreden tamboers met kinde-
ren

1 2.00 Opleidingsorkest
12.15 Pauze
12.30 Videoverrassing voor de kinde-

ren in de kleine tent (tot 14.00)

\

TamboerkorPs St. Cecilia
Het tamboerkorPs van het Stratums

MuziekkorPs St. Cecilia trommelt
iedereen 's morgens oP bed en

brengt jullie naar de feesttent op het
Burghplein. ln die feesttent laten de

tamboers de kinderen oP allerlei

manieren kennismaken met de slag-

werk- en ritme-instrumenten. Voor de
jeugd van 10 tot 15 iaar gebeurt dat
onder leiding van Guido Smulders, die
de dirigent is van het tamboerkorps.
Met de kleineren van 4 tot 10 jaar

zullen enkele leden van het tamboer-
korps een muzikaal sPelsPelen.

ledereen die belangstelling heeft voor
slagwerk is van harte welkom en

wordt uitgenodigd hieraan mee te

Vocaal ensemble "Hoighe Donce"
Vocaal Ensemble 'Hoighe Donce' uit

Son en Breugel is in 1982 opgericht.
Hoighe Donce -uit te spreken als hoge
donke- is de middeleeuwse n¿¡am

voor Hooydonk, een buurtschaP
tussen Breugel en Nuenen. Een van

de 20 leden woont sinds 1985 in ons
Witte DorP. Het ensemble brengt
voornameliik a-capellamuziek uit
vriiwelalle stijlperioden uit de muziek-
geschiedenis: van de middeleeuwen
via de renaissance tot de hedendaag-
se muziek, van PolYfone zang tot
spreekkoren. Sinds 1991 wordt de

zanggroep gedirigeerd door Paul

Gieles.

Vocaal Ensemble
Hoighe Donce
Chloë Zevenbergen, pianospel
Pauze
Heijndrik Burke zingt Chansons
van Brel met begeleiding van
Peter Brouwer
Afsluiting met Widolied en
Buurtband

ChlGË Zevenbergen
Op 8 september 1994 wordt Chloë
Zevenbergen 17 jaar. Een jonge 'witte
dame' met haar HAVo-diploma én de
vooropleiding conservatorium op zak.
Het komende schooljaar gaat ze in
Tilburg haar eerste jaar conservatori-
um in, waarbijze de pianolessen in de
vooropleiding krijgt. Chloë wil doce-
rend musicus worden of schoolmu-
ziellAMV gaan studeren.

Chloê heeft, ondanks haar jeugdige
leeftijd, al een hele muziekgeschiede-
nis achter de rug. Ze was 7 iaar toen
ze begon met blokfluitles van haar
moeder en 9 jaar toen ze achter de
piano ging zitten. Drie iaar privéles en

Heijndrik Burke zingt
Chansons van Brel
aan de Piano: Peter Brouwer
Heijdrik Burke is de winnaar van het
Concours de la Ghanson 1994. Hij

zingt Chansons van Brel. Het Pre
gramma bestaat uit een brede keuze
uit het oeuvre van Jacques Brel, met

vroeger en later, bekend en minder
bekend werk. Zowel romantische als

meer frivole en spottende chansons
komen in dit Programma aan bod'
Heijndrik Burke wordt begeleid door
pianist Peter Brouwer, die tevens de
oorspronkeliike muziek van de chan-

sons opnieuw bewerkte en arrangeer-

de voor piano. Chansons van Brel is

een avondvu llend theatorprogramma,
dat echter voor andere gelegenheden
ook in verkort vorm kan worden uitge-

voerd.

Heijndrik Burke, de zanger, is gebo-
ren op 28 juni 1960 te Voorburg.
Vanaf 1976 leerde hii zichzelf op de
gitaar begeleiden en zong hij vooral
engelstalig werk, Bob Dylan, Donovan,

Leonard Cohen e.a.. ln 1987 trad hii

voor het eerst op als straatmuzikant in

Italië en Griekenland, en later ook in
kroegen en restaurants. Heiindrik
Burke won in februari 1994 de Prijs
van het Conepurs de la Chanson van

de Alliance Française.

Peter Brouwer, de pianist, is geboren

op 4 november 1965 te Eindhoven' Hii

speelt vanaf ziin zevende en volgde

kiassiek piano-onderwijs. Rond zijn

twintigste legde hiizich vervolgens toe

op net arrangeren van bestaand en

het comPoneren van eigen werk' Hii

treedt regelmatig op als pianist in

muziek-, cabaret- en balletuitvoerin-
gen. De bewerkingen van de chan-

ãons in dit Programma zijn van zlln

hand.

De samenwerking tussen Heijndrik

Burke en Peter Brouwer dateert van

mei 1993 en resulteerde in het Pre
gramma 'Chansons van Brel'' Zii

þresenteerden zich aanvankeliik als

het muzikale duo'Burke en Brouwer',

maar al gauw werd duidelijk, dat het

woord 'duo' bii het Publiek heel

andere associaties opriep' Daarom

hebben de twee artiesten besloten

voortaan onder eigen naam oP te
treden.

,41
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drie jaar muziekschool waren ruim
voldoende basis voor haar veelbelo
vende start op het conservatorium.

*

Zondagochtend wordt de leesttent omgebouwd tot een rustige slon met gezellige
zitjes. Met een heerlijk kopje koffie kun je genieten van mooie muziek en ang.De
jonge bewonerc van de wijk kríjgen de kans om met de Þmboe¡s een pittig rofleltie
te verzorgen. Daarna kunnen zij een mooie videofilm bekijken in de kleine tent.

12.30

13.00
13.15
13.30

14.15

ffih
doen en kan ervaren wat het is om

samen muziek te maken in een tam-

boerkorps.
Breng wel zoveel mogeliik zell
slaginstrumenten mee als ie die
hebt biiv. sambaballen, castagnet'
ten, tamboeriin, echte of blikken
trommeltjes, Pannon en Panne'
deksels met houten lePels.

Ook het opleidingsorkest van het
Stratums Muziekkorps St. Cecilia zal

onder leiding van mevrouw Truus
Bienfait voor en met iullie spelen op
zondagmorgen 1 I sePtember.

Heb ie zelf een blaasinstrument,
bijv. een blokfluit, breng dat dan
ook mee.

Speciaal voor de gelegenheid brengt
het koor een herdenkingsconcert.
Allereerst wordt een aantal Spaanse
liederen gebracht, met karakteristieke
gitaar- en slagwerkbegeleiding, dat de
gruwelen van de Spaanse Burgeroor-
log als thematiek heeft. Het concert
wordt vervolgd met Jiddische liederen

uit de jaren vlak voor en tijdens de 2e

wereldoorlog. Viool, klarinet, accorde-
on, sa<ofoon en contrabas zorgen
voor de typische instrumentale bege-
leiding. Ten slotte wordt voor u uitge-
voerd de aloude smeekbede om
vrede: Verleih uns Frieden (Da nobis
pacem) in een bewerking van Felix

Mendelssohn Bartholdi met solozang
en met pianobegeleiding van Chloë
Zevenbergen.

h¿
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Zaterdag 16 September
Nadat ik Radio Oranjc vanochtend
hoorde, ben ik niet optimistischer
gcworden. Dc moffen hcbben nl. van
dc Maas en de Rijn een vcrdedigings-
linie gcmaakt. De Gealliecrden blijven
voor de Nedcrlandse grens zitren. Radio
Oranjc zei ook dat wc verffou\ücn
mocsten hebben in hct Gcallieerde Op-
perbevel, dat ons zcker geen dag langer
zou laten zittcn dan nodig was. Dus
wachten! De bevrijde Belgen hcbbcn
afscheid genomen van hun radioscarion
in Engcland.

We hcbben noodbonncn gckrcgcn: 6
ons brood pcr wcck p€r man cn 1 kilo
aardappelen per weck pcr man. Dar
niemand het hier mee kan doen, is
duidelijk. Dus illegaal dc boer op, war
ik dan ook vandaag gedaan hcb. Dc
oogst was 32 kilo aardappelen voor 10

ccnt per kilo, 1 lirer melk van 25 cent
en 1 liter karnemelk voor 15 cent. De
weg naar Nuenen was vol mensen die
zakken aardappelcn sjouwden. Ik hcb
dc aardappelen gehaald in Opwetten bij
een boer waar we een rijd geleden
bcdspreien hebben geruild tcgen kaas.
We hebben dus wcer war re crcn.

Zonda¿ 17 September
Vanmorgen was er ergcns een groot
bombardement, De mensen denken dat
hicrmedc het grote offensief rcgcn de
moffcn in Ncdcrland is bcgonnen. We
hebbcn hondcrdcn vicrmororigc vlieg-
tuigen zien overkomen. Zc gooi,åcn
duizcnden parachutistcn uir boven dc
richting Son cn Veghcl. Ik hcb ccn paar
uren op de schoorstcen van ons dak
gezete¡ en kon alles zicn. Voor dc
mcnscn bencdcn op straat bracht ik
daarovcr vcrslag uit. Er warcn vcel
zwecfvliegtuigen waarmcc, zoals later
bleek, ook parachurisrcn en marcriecl
ìMcrd aangcvoerd. Bovendicn zat de
Iucht vol jagcrs die dc grondtrocpen
ondersteunden bij hun actics. Om 17.00
uur waren de luchclandingcn ren einde;
de jagers waren er nog steeds, Vcrder
op de avond waren dc cxplosics niet
van de lucht. "Men" zngt dat de goede-
renloods en het station zijn opgcblazcn.
Per 5 minuten zijn er mecstal mccr dan
10 explosies cn zc worden hoc langcr
hoc harder. Dc lucht is grauw van de

rook. l)at kan vannacht nog wat wor-
den. Toch zijn de mensen hcel op-
gewekt. Och zcggcn z.e "de bevrijding
is slech¡s ecn kwes¡ie van tijd". Mcn zal
met een groot leger de parachutistcn
wel te hulp komcn on als ze dat docn,
zijn ze mctcen hier. Er wordt gcen
luchtalarm mccr gegevcn en als we
vliegtuigmotorgeronk horen, weten wc
dat hct onz€ vrienden zijn, De moffen
laten het gclukkig goed afrvetcn.
De Engelsc zender mcldde triomfantc-
lijk Het offensief tegen de duitse
troepen in nederland is begonnent
Dat haddcn we al gemerkt.

Maandag 18 september
Dc hele nacht was er kanongebuldcr cn
mitrailleurvuur, afgewisscld met vrij
ztaarc cxplosies. Wc kunnen dc kogcls
soms horen fluiten. Men ægt dat
Valkenswaars en Aalst zijn gevallen. In
ieder geval zijn ze nu, aan hct gcweer-
vuur te horcn, erg dichtbij. Er zijn al
partisanen op straaq die men kan
herkcnnen aan de oranjc band om de
arm waarop staat PAN, Partisanen
Afdeling Nederland. Er zijn er ook mcr
een rood-wit-blauwe band mct een
strook waarop 'ORANJE' staat. Ze staan

op de hoeken van de straten cn jagen
de moffen op. Ze hebben Engclsc cn
Amerikaansc wapcns, Duimc gewercn
cn Duitse handgranaten. Er worden al
vecl vlaggcn uitgcstoken, maar dc
Amcrikaansc soldatcn, dic nu overal in
Eindhoven te zie¡ zijn, vroegen dit nog
niet te doen. Het is in verband mer hcr
risiso nog icæ te vroeg; er zittcn nog
veel moffcn in onzc stad dic schietcn
op allcs \À¡at hen nicr zint. Allcs wordt
nu in gerecdheid gebrachr om onzc
bevrijders cen onvergetelijk welkom tc
bercidcn. Ondanks waarschuwingen via
dc radio om van dc straat te blijven, is
het cr gewcldig druk. Zo druk zelfs dat
de partisancn hcrhaaldelijk in de luchr
schictcn als waarschuwing. Zo'n men-
scnmassc bclet hen hun wcrk tc doen.

Ik ben mct vader brood gaan halen. Op
dc Gcldropsewcg ?,ager. we de cerstc
Amcrikaansc parachutisten van dc 101
Airborne Division. Grote groepon

krcgcn van alles: bicr cn allerlei zaken

dic men nog ergens vandaan kon halcn.
Ik sa verbaasd hoeveel mensen Engels
kunnen spreken. Voor mij is her gcluk-
kig niet moeilijk te volgen. Tocn ik
later naar de Hcrtogstraat ging, wafen
daar veel Amerikanen. De mcnsen die
om hen heen stonden kregen sigarctten
en chocolade. Ik kcek mijn ogen uit
naar de militairc uitrusting. Alles was
van sterk dik linnen, ook dc jasscn en
brocken. Overal hadden ze zakken. Aan
de broekspijpen warcn mer lederon
ricmcn ccn compas cn eçn dolk vast-
gemaakt. De brockspijpen waren in
bruinledercn schoenen gestoken. En
dan de \rapcns. Icdcr had e€n gcwccr
waarmce 8 kecr zondet herladcn kon
worden gcschocen. Dc kolf was van
gebogen metaal. Verder hadden z,e een
revolver, mcssen va¡ 75 cm., handgra-
natcn en dubbcle helmen.

Terug naar de hoek van de Hertogstraat
en dc Geldropscweg. Ik stond daar
ongcveer ccn halfuur tc kijken rocn €r
plotseling van dichtbij wcrd gcschoten.
Het volgende gcbcurde snellcr dan ik
het kan vertellen. Een Duiæc vracht-
wagcn kwam met grotc snclhcid de
Hertogstraat in. Dc parachudstcn
zochten vliegensvlug liggend, kniclend
cn staande mct z'n drieën dekking
achter de bomcn cn vuurden op dc
auto. Overal schicrcndc Yankccs. Plots
ag ik dc vrachnvagcn dwars ovcr de
wcg gaan en tçgcn ccn lantaarnpaal
botscn, die omboog en bij ecn huis ccn
ruit indruksen. Er sprong ccn mof uit
de auto die in ecn pordekje aan dc
overkant van de srraat wilde vluchtcn.
Hij wcrd aangeschoten, liep nog cvcn
door cn zaktc tocn in clkaar. Ecn
anderc mof kwam van achter dc auto
vandaan met dc handcn omhoog. Dc
Amerikancn riepcn dat hij midden op
straat mocst blijven staan; cnkclen
para's liepcn met gcwccr in de aanslag
naar de auto. Plotscling werd er op hen
geschoten. Ze lieten zich vallcn en ,

schotcn op dc moffen aan de andere
kant van dc straat, Tocn was hct
plotscling sdl. Zeven moffen gaven zich
mct de handen op het hoofd ovcr. De
€nc op straa! vvas dood cn er waren
twcc gewonden. De krijgsgcvangcncn
wçrdcn wcggcbracht cn de auto w€rd

door dc parachutistcn weggeredcn. De
soldaten gingen wecr rusdg op de grond

zitten, stakcn ccn sigaret op en maak-
ten een praatje met de mensen die
weer.uit hun schuilplaam kwamen en
hcn gocdkeurend op dc schouder
kloptcn. Na ongcvcct 2 uur ging ik naar

huis en uof daar een Para. Na een
uurtjc mct hcm to hebben gepraat gaf

hij ons het adres van zijn meisje. Wij
beloofdcn hem haar tc zullen schrijven.
Miss Madalynne Hill, BFO II 1, Pine
Ciry, Ncw York.

's Avonds liep heel Tuindorp uit om tc
gaan kijken naar hct materiaal dat
binnen rolde. Reusachtige anks (80
ton) deden de grond trillen. Er stonden
cnorm vccl mensen getooid mct oranje
cn rood-wit-blauwe vlaggen om het 2"

Engclse Leger te bcgrootcn, Zo l<regen
dc in Son gclande para's van de 101 US
division contact met dc over land
oprukkcnde hoofdmacht Hct was

ontroercnd om te zien. Veel mensen
hadden de tranen in de ogen, Ze
juichten, ztvaaiden en schrceuwden van
blijdschap. Hcel vccl onderduikcrs
kwamen te voorschijn als PAN-man,
politie in hun oude uniform en padvin-
dcrs in hun tijdens de bczetting ver-
boden kleding. Dc menscn danstcn
juichend door de straat mct het portret
van dc koningin. Bij het stadhuis
\ilerd€n palcn in de grond gezet om
vlaggcn op te hangcn. Het w€rd een
vcrmoeiende avond. Toen wc tcnslotte
naar bed gingen had iedercen echt het
gevoel gclukkig en vrij te zijn.

Noud van Roosmalen
St. Odulphussffaat 18

Eindhoven

Historie

{"Jit het da$boek van een toen Lí-jarige tuindorper
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Historie

Joodse familier opgepakt
In onze buurt in Tuindorp gcbcurdc er
daarna nog het één cn ander. Een
joodsc familie die naast ons woonde,
werd op ecn nacht uit het huis gezct cn
vcrdwecn naar ecn concçnffatiekamp.
Wij hcbben nooit mcer van hcn gc-
hoord. Daar¡a kwam een Duitse familie
in hcc huis (cn verdwcen wecr in begin
september 1944). Verschillcndc oudcre
jongens uit de buurt verdwencn,
Sommigen dokcn waarschijnlijk onder,
andcrcn wcrdcn opgcpakt om voor dc
Duitsc oorlogsindustrie te werkcn. Mr.
van Veldhoven, dic op dc hoek woon-
de, werd door de bczetters vastgehou-
dcn als gijz,elaar cn verschillcnde
andcre volwassencn \Mcrdcn om dc ecn
of andcre reden gearresteerd.

Pagina 9

De bevrijding
De Duimcrs maaktcn het hoe langcr
hoc moeilijker voor dc burgcrij mct hun
verordcningen. Al deze gcbeurtenissen
maaktcn dc menscn ook in onze buurt
crg zenuwachtig cn het was dan ook
cen grote vcrlichting dat wij op 18

september 1944 cindclijk bevrijd
wcrden. Ik geloof dat de overweldi-
gcndc massa van rollcnd materiaal dat
dc geallieerdc lcgers de volgendc dagcn
aanbrachtcn, de meeste indruk op dc
bevolking maaktc. Dc stad stond
tjokvol met miliair materiaal. Militairc
ranßoçncn ware al heel gauw ovcral

verkrijgbaar. Corned beef was in die
tijd een hecl populair voedsel.

Bombardement DAF
Op de dag dat de legers uit het zuiden
Eindhoven binncngctrokkcn warcn,

werd Eindhoven door dc Duimers
gebombardeerd. De DAF-fabriek oP

het Burghplein was getroffcn zowel als

enkele huizcn in Tuindorp zelf. Een
bom viel in dc achtcrtuin van dc
familie Takonis schuin tcgenovcr ons'

maar deed eigenlijk nict veel schade

aan. Ik was met mijn ouders hct huis

uit gcvlucht in dc velden van ccn

boerderij die toen tcgenover de Burght
stond. Wel vielen er in TuindorP
enkele slachrcffers van dit bombarde-

ment. Vele gebouwen die door dc

Duitsers of wel door dc vluchtendc
NSB-organisatie verlaten waren' werden
van hun inhoud geplunderd.

Dansen op de pleinen
De cerste dagen van de bevrijding
waren erg opwindend. Overal werden ef
in dc buurtcn vercnigingcn opgcricht
èn cr'werd ¡ot laa¡ in dc avond in de

strateû en op de pleinen gedanst en er

werd vcel gedronkcn. Hot wecr in dat
jaar was ook heel goed. Wij hadden
weinig rcgen en hct was tot laat in dc

dag nog tamelijk warm.

Jeff en Suzan Laureyssen
California, IJSA

De forc's van de bevrijding die in deze

krant staan, zijn van mevrou\ü Vogels.

Schoolvakanties in Tuindorp
Tot aan het begin van 1943 was ik in
het dorp "Bleijerheidc" op ccn brocder-
kostschool en was allcen gcdurendc dc
schoolvakantics in Tuindorp. Als je op

de landkaart van Ncderland kijkt' dan
kun je zien dat dit plaatsjc aan dc
Duicse grens ligt. Het schoolcomplcx
(nu cen confcrcntiecentrum) ligt aan dc
achterkant aan een sffaat die daar de
grcns vormt tussen ons land en Duits-
land. Voor dc oorlog kon daar icdcreen
gcmakkclijk van het cnc land naar he!
andere gaan zondcr ecn douancpost tc
passeren. Ik bcn dan ook tot vlak voor
de oorlog hecl dikwijls in Duitsland
gcwecst op wandeltoch¡cn, Zelfs tot
"Achent' toe (ongevccr 10 km van onzc
school). Net over dc grens van "Blcijer-
hcide" lag (ik wect nict of het nog
steeds bcstaat) hct grotc spoorweg-
knooppunt van "Hcrzogenrath". Dat
complex lag maar enkcle kilomctcrs van

onze school af, Ieæ ten zuidcn van

"Hcrzogcnrath" ligt hcr dorp nWursclcnn

te¡r noorden van "Achen". Het gcbouw
waar ik gedurende cnkele oorlogsjarcn
was ondcrgebracht ligt nagcnocg aan dc
bovengenoemde sraat. De slaapzalen
lüaar ik en mijn mcdç-studcnten cham-
brcttcs hadden, lagcn op dc derdc ver-
dieping. Wij konden aan dc oostkant
door dc ramcn tamelijk vcr Duitsland in
kijken. Op klarc dagcn kondcn wij zclfs
de voorplaatsen van "Achenn zien.

Schaarste
Wat mijn ervaringen gcdurende dc
bezetting van ons land en de bevrijding
van Eindhovcn bctrcft, ben ik cr
cigenlijk ¡iet zo znker van of mijn
vcrhaal wel interessant gcnoeg is voor
ecn artikel in de Tuindorp krant. In
fcite hcb ik cigcnlijk niet meer mccgc-
maakt dan war vclc andcre Nedcilan-
dcrs van mijn leeftijd ook mccgemaakt
hebben. Dat is, de schaarstc vooral in
dc laatstc jarcn aan vocdscl cn klcding,
de uitgaansvcrbodcn, de arresmties van
familieleden door dc Duitsc instanties
(2 va¡ mijn broers werden in 1943 in
razzia's opgcpakt om voor de Duitsc
oorlogsindustric t€ wcrken), hct vcrlics
van orlze fietsen die door de Duiæers in
beslag werden genomcn etc. Dc mccste
Nedcrlanders cchtcr van onze lccftijd
die dus gcdurendc dc Duiæc bczcrting
hun jeugdjarcn doorbrachten hebben
vergeleken met talloze anderen pcr-
soonlijk nict zo erg gclcclcn van dc
oorlog. Wij hcbbcn nanurlijk wel hct
één cn ander gcmist ciat door dc
oorlogstoestand onmogelijk of door dc
Duitse macht verboden \üsrd. Later,
toen ik wat oudcr vras, bcgon ik pas

goed tc begrijpcn dat onzc oudcrs hct
zoveel moeilijker haddcn dan wij oñdat
zij ve rantwoorde lijk warcn voor hct
wclzijn van hun gczinnen cn tcgclijker-
tijd in politickc zin ook hccl kwcmbaar
waren.

Bombardementen
Gedurende de laaæte oorlogsjaren werd
cr heel dikwijls (vooral 's nachts) lucht-
alarm gcblazcn en mocstcn wij dc dric
verdicpingen rtaaÍ bcncdcn om dc
schuilkelders te komen. Zowel hct
spoorwegknooppunt als de stad t'Achenn

cn omgcving werdcn dan ook gcrcgeld
gcbombardeerd. Alhocwel wij in hcr
begin erg bang waren als cr zo dicht bij
ons bommcn gcgooid werden, raaktcn
wij op dcn duur daar wcl aan gcwcnd.
Alle ramcn in ons gcbouw haddcn aan
hun binnenkanten vçrduistcringscher-
men dic wij, iedcrc avond voordat dc

Oorlogservairingen
Manroaw Vogek aoottt al luel lang in het Witte Dory. Ter gelegenrteid aan iet Baryàpleixfeest op

17 cn 18 scptember nam zij het initiatief om 25 oad-Òaartbesotonerc aiî te nodigen poor een reünie

øläer. h åneg zcer cøtltoasiaste rvøciteis mct ak geztolg dat er nu raim 32 oud-bøartbeoonen dit
feest iomen aercteråeø. Een ecitpaør lont vlfs ouer ait California (USA). Speciaal voor Wit op

Zrøart schreuen zij iøn eruaringen op.

lichten aangedaan mochten wordcn'
aanbrachtcn om buitcn volledige
duistcrnis tc scheppen (een Dui¡sc
verordcning). Wat nog steeds levendig
in mijn herinnering blijft, warcn dc
geweldige brandcn dic wij dikwijls na

zotn luchtaanval konden zien. Enkclc
kcren zagon wij het ook gedurcnde dc
luchtaanvalle n zelf, want spoedig daag'
dcn wij jongens clkaar uit om tijdcns
ccn luchtalarm bovcn tc blijven. Mct
een beetje geluk was er ecn aanval

dicht bij en dan maaktcn wij sdekem
crgcns cen raam open om hct bombar-

dcmcntschouwspcl persoonlijk waar te
nemen. In de morgen kregen wij dan
wcl op onzc dondcr als de brocdcrs hct
uitvonden, (iederecn hield trouwcns
goed zijn mond dicht) maar wij haddcn
het cr wcl voor over. Een keer telden
wij over de honderd verschillende bijna
inccnlopcndc branden. Dc ccrst aan-

komcnde bombardementsvliegtuigen
lietcn dikwijls vlak voordat zij bcgon-

nen met bombarderen een cirkcl
brandende fakkels pcr parachutc naar

bencden als bakcns voor de rcs¡ van de
grocp die dan hum bommen loslietcn
als ze bovcn deze cirkcl \¡/arcn. Tocn-
tertijd wistcn wij dat nict. Voor ons zag

het er uit alsof zij brandcndc kerstbo-
men naar bcnedcn lictcn zweven. Het
kabaal van alles wat daaÍ gebcurde was

ovcrigens ook oorvcrdovcnd, vooral hct
afirccrgeschut.

begin 1943 voorgoed naar huis kwam.

Neergestort vliegtuig
Voor de rest was het vcrblijf op school
toch nog wel crg vrcdig, totdât op ccn
gegcvcn nacht ccn gcalliecrd vlicgtuig
op ons tcrrein necrstorltc, Bijna onmid-
dcllijk wemclde het van de Duitsc
militaircn ovcr het hele schoolcomplcx.
Icdcrccn was crg opgcwondcn cn druk
bczig mct het zoeken naar souvcnirs,
zoals enkele srukkcn aluminium en wa!
wij larcr pas uitvondcn was plcxiglas,
stukken kopcr, vcrbrandc stukken van
uniformcn. Het mccstc wat wij vondcn
werd ons door dc Duiæers afgenomcn,
cr was cchtcr ccn jongcn die ecn
airforcc insignia vond en hicld. Dc
Duiæcrs warcn cr nog stccds tocn ik



Pagina 1O

BLOEMENBOETIEK

t¡

Heezerweg 75 Eindhoven Tel./Fax 040-1l4l8l

?ønnings Binnenhuisachitectuur en
woninginrichting
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Advertenties

Klein nieuws
- Auto's geramd in de Odulphusstraat.
's nachts ziin er enkele auto's
geschampt door een auto waarvan
de bestuurder niet meer in staat was
om tussen de geparkeerde auto's
door te rijden. I -

- Schildpaá vermist. L U
De räoowa¡s{ìUCÞt,- Toontje

-flooimarfi úflermist. Terug te

t#"'iÌJJ. 
de ramirie Rooimans'

- De nieuwe bewoners van het Daf-
terrein zijn erg actief. Zij hebben
inmiddels een eigen wijkkrant opge-
richt.

- De ijsbaan die gepland was voor het
Burghplein is nu al in de OdulPhus-
straat aangelegd.

- Een Solexrage woedt in het Witte
Dorp. Nadat enige trendsetters een
Solex hebben €angeschaft, is nu

elke bij-de-tijdse witte-dorper op
zoeknæt een oude Solex en bÜPas-

sende outfit.

Heeft U klein nieuws voor deze ru-

briek, meldt dit dan aan één van de
leden van de redaktie.

Eindhovenbv
Scht

ETUEEts

Lodewijkstraat 11
5652 AC Eindhoven
Telefoon 040-517467

Geldropseweg 6,5611 SH Eindhoven, Tel :040 - 111717
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Oplossing Widogram

Deze keer geen Widogram, omdat dit
een extra editie is. Hieronder is de
oplossing van de vorige keer. De fles
wijn is gewonnen door Jan en Riet
den Brok, Petrus Dondersstraat 26.

Horizontaal
6 voorjaarsmoeheid, I binnen, 9 maar-
ten, 1O geestdrift, 12 naaktstrand.

Verticaal
1 komma, 2 koningin, 3 oranjebal,
4 vrijmarkt, 5 lente, 7 aanstoten,
11 fiat.

technische verfprodukten
kunststoffen
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