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ffiEV dingsfeest Nieuw¡ aärsborrel
Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven

r
Een gezellig treinritje door het Witte Dorp, tervvijl de regendruppels op het dak tikken
en conducteur Henk een helpende hand biedt bij het in- en uitstappen. Zo begon op
zaterdag 17 september voor veel kinderen uit de wijk het grote bevrijdingsfeest.
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jaargang 4, nummer 5, december 1994

Op B januari 7995 ls het weer zover. Dan kunt u in Plaza Futura iedereen uit het Witte
Dorp het beste toewensen onder het genot van een drankje. Van 16.00 tot 18.00 uur
bent u van harte welkom. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zijn de foto's van het
bevrijdingsfeest van 17 en 18 september te zien. U komt toch ook?!

TI

r¡
Foto's bevr¡jdingsfeest te zten

Kinderoptocht
Na uitgestapt te zijn bij het eindstation
op het Burglrplein werd men in de
grote feesttent verwacht, waar naar
hartelust geknutseld, geverfd, gesch-
minkt, gedanst en muziek gemaakt
kon worden. Eenieder was druk bezig
en het resultaat was dan ook gewel-
dig. Een prachtige stoet van kinderen
met vlaggen, versierde fietsen en
verklede soldaten op een heuse
legerauto was het resultaat. En dan
hebben we het nog niet gehad over
de twee vaders die in een zelfge-
bouwd vliegtuig (naar ontwerp van
Hans Scheerlings en John Jansen) de
straat onveilig maakten. Of over de
moeders, die verkleed als zuster en
dokter een bed vol oorlogssslachtof-
fertjes voortduwden. De optocht was
een groot succes en werd feestelijk
afgesloten met een muziekoptreden
van de allerkleinsten en een prachtige
demonstratie volksdansen door een
aantal grotere meisjes.

Chinese maaltijd
Totdat de kinderdisco losbarstte. We
waren eventjes bang dat het podium
het zou begeven onder die swingende
kindermassa, maar dat gebeurde
gelukkig niet. Want even later zouden
er weer vele mensen gezellig genieten
van een heerlijke chinese maaltijd die
door een aantal buurtgenoten (Sylvia
Kreuwels en Bart-Jan Wijsman) bereid
was. Ondanks of dankzij het grote
aantal mee-eters verliep ook dit
onderdeel gesmeerd. Ondertussen
was ook mevrouw Vogels met haar
groep oud-bewoners gearriveerd en zij
hadden zichtbaar veel plezier onder
elkaar. Er werd druk gelachen en
gepraat, voorzover dat met alle geluid
mogelijk was. Want inmiddels had
Anneke Boogaard het podium betre-
den en wist zij velen te verleiden tot
een uurtje ritmisch trommelen. Jong
en oud maakten met elkaar muziek en
de sfeer zat er dan ook al goed in.

Dansen op het plein
Het werkelijke feest barstte los toen
vervolgens de buurtband een aantal
swingende nummers ten beste bracht
waarvan met name 'Apache" op veel
bijval kon rekenen. Een glansrol was
hierin weggelegd voor gitarist Henri,
die zich meteen wereldberoemd in het
Witte Dorp (en omstreken) wist te
maken. Vele (vrouwelijke) fans wier-
pen zich letterlijk voor zijn voeten.
Over voeten gesproken: toen Handso-
me Harry op het toneel verscheen,
gingen alle voetjes van de vloer. Harry
zelf kon er trouwens ook wat van,
want wie niet op de dansvloer stond,
keek welvolverbazing naar Harry die
als een acrobaat over de bühne
scheerde. En toen Harry met zijn band
even wat ging drinken, stond Peter
Dillen klaar om een paar gouwe ouwe
te draaien. Vele bewonderaarsters van
Þeter in zijn jonge jaren keken sprake-
loos toe. Wild-enthousiast was ieder-
een tijdens de surprise-act van "De
Vier Krante-trutten" met een nummer
van de Clarke-Sisters. Els Rooimans,
Sylvia Hollanders, Ruth Hameleers en
Marian van der Laag wisten met deze
act zelfs tot het Eindhovens Dagblad
door te dringen. De avond kon niet
meer stuk en het feest ging door tot
diep in de nacht.

De zondagochtend
De volgende ochtend waren de
weergoden ons gunstiger gestemd en
brak af en toe het zonnetje door. ln de
grote tent kon iedereen onder het
genot van een bak koffie en een
broodje luisteren naar het koffiecon-
cert, waar het Tamboerkorps St.
Cecilia, het opleidingsorkest, Hoighe
Donce, Chloë Zevenbergen en duo
Burke en Brouwer acte de presénce
gaven. Een uitgedunde buurtband
zorgde voor de afsluiting.

Namens het bestuur van het Witte
Dorp

Lilian Versmissen

De nieuwjaarsreceptie wordt langza-
merhand een traditie in het Witte
Dorp. Het hoort-er gewoon bij: gezel-
lig bijpraten met bekenden en nieuw-
komers onder het genot van een
drankje. De kinderen vermaken zich
onderling en nuttigen de nodige
glaasjes limonade en zakjes chips.

Foto's bevrijdingsfeest
Bijzoncler dit jaar is de tentoonstelling
van de foto's van het bevrijdingsfeest.
Deze foto's werden gemaakt door
Ronald Rovers. Weet u het nog, 17 en
18 september jl. ? Een fantastisch
feest was het, om nooit te vergeten.
Natuurlijk kunt u foto's bijbestellen om
nog eens terug te kijken op wat er
allemaal te beleven was. De kinder-
activiteiten, de optocht, de Handsome
Harry Company en niet te vergeten de
vier zingende dames uit het Witte
Dorp.

Speldjes
Natuurlijk worden er weer speldjes
uitgereikt. Kent u iemand waarvan u
vindt dat hijof zij een speldje verdiend
heeft, meld het ons even. U kunt
hiervoor terecht bij de secretaris van
de Stichting, ondergetekende, telefoon
120112.

Namens het bestuur van de Stichting

het Witte DorP,

Tot I januari
om 16.00 uur
in Plaza Futura

Jaco van der Stelt
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Wissing, die zoals altijd ervoor ge-
zorgd heeft dat 'alles met een stekker'
er was en ook werkte. Hel.ty vart
Beeck omdat zij ervoor gezorgd heeft
dat alle voorzienirtgen er waren en
een compleet draaiboek voor de
volgencle keer gemaakt heeft. Freek
Couteaux omdat hij alles op en rond
de bar heeft verzorgd. Tenslotte Ton
van der Pluijm (geen grapje) die het
waterballet op het plein met een grote
grondboor te lijf is gegaan en voor de
coördinatie van het avondfeest heeft
gezorgd. ledereen hartelijk bedankt! ! ! !
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Niets gaat zonder moeite, grote
feesten organiseren ook niet. Bijna
niets gaat zonder hulp van anderen,
grote feesten organiseren al helemaal
niet. Daarom was het feest van 17 en
18 september zo'n groot succes. Het
feest werd wat het worden moest, een
feest door en voor de bewoners van
het Witte Dorp. En al die mensen die
meegeholpen hebben aan dit feest
daarom een pluim. Naast speciale
vernoeming van Lilian Versmissen,
verdienen ook een viertal mensen het
om nog eens extra in het voetlicht
geplaatst te worden. Dat zijn: Richard
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De Stichting
Witte Dorp heeft
tot doel het ver-
beteren
van het leef-
klimaat en de
leefomgeving
van de
bewoners van
het Witte Dorp.

Klein n¡euws
- ln de St. OdulPhustraat hebben

vandalen banden lek gestoken. OP

een zondagoclrtend bleken meerde-

re auto's met een lege band te

staarl.
- De brievenbus is verplaatst. Hij staat

nu op het BurghPlein. Het is duide-
lijk te zien dat PTT-Post los staat

van PTT-telecorrì. Ook op het plein

staan ze zover mogelijk uit elkaar.
- De Burghstraat is opgebroken. Het

zorgt nu voor enige overlast, maar

het wordt een stuk mooier-

Heeft U klein nieuws voor deze ru-

briek, meldt dit dan aan één van de

leden van de redaktie.

Dit keer een eindejaarswidogratn. De

makers hebben zich laten inspireren
door de maand december. De uitslag
van het vorige widogram heelt in de

feestkrant gestaan. Ook dit keer wordt
er weer een fles Vin du Dok verloot
onder de inzendingen. Uw oplossing
kunt u voor 1 februari inleveren bij Lex

Bosselaar, St. OdulPhusstraat 19.

Lex Bosselaar en John Jansen

Horizonlaal

4 latarrangement? ('11)

6 gebruiken we de feestdagen voor
(4)

8 kort diensverband (7)

10 melbafantasie? Dat kan ik niet
lezen (13)

11 vrouwelijke dwingelanden (10)

13 oplichten na de drank (7)

16 gewichtige errergie-eenheid (7)

Verticaal

1 interklasse is heilig (11)

2 leef nat is eet veel (7)

3 niemand zegt nee tegen dit lid-

woord als cadeau (4)

4 kneedproiect dat onstuitbaar is

(15)
5 tencleert hij naar honds gedrag?

(1 1)

7 buitenaardse smaak (6)

9 zot in het oPenbaar vervoer (6)

12 bijna rood paard (3)

14 scheelt veel bij een borrel (4)

15 houdt de Pagina's wel bij elkaar
(4)

Ben jij onze nieuwe

PËNNINGMEESTER?
We zoeken iemand die.* bewoner van het Witte DorP is
* enthousiast is
* goed met geld om kan gaan

5 ons magere runderlaPPen
1 blikje tomatenPuree
'llB l. creme fraiche
1 flinke ui

1 teen knoflook
7z theelepel chiliPoeder
.l theelepel cayennepeper
1/z kopje rode Port
boter en olie

Vlees inwrijven met cayennepeper'
olie en/of boter heet laten worden.
Vlees in gedeeltes goed dichtschroei-
en en uit de Pan nemen. EetlePel
boter irr de pan laten smelten, gesnip-
perde ui en knoflook uit de Pers
toevoegen, even laten fruiten. Port

toevoegen me| 1/z kopje water, toma-

tenpuree en chilipoeder erbij. Even

aan de kook brengen, darna oP

kleinste pit zetten en vlees weer

toevoegen. 3 à 4 uur laten sudderen.
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We bieden:* een enthousiast team* één maal per maand overleg* een bescheiden onkostenvergoeding

Reacties bij de voorzitter, Lilian Versmissen,
telefoorr 121569.

Men neme een vin du dok
Voor het opdienen creme fraiche
erdoor roeren en op smaak brengen
met peper en zout. Lekker met rijst en

spercieboontjes.

Gezien hun smaakvolle donkergroene
voordeur, heb ik veel vertrouwen in de
culinaire capriolen van de familie
Dirven. En hun geef ik dan ook de
pollepeldoor. (Graag inleveren voor 1

februari bij de redaktie).
Hetty Vissers

18

t8

lt

t0

a

õ

+

I

11

l2

z

1õ

I

E

5

7

\IN DU DOK.

v@e b4^t'1 4-
appelation

SA
bergerac controlée
UVIGNON,fl

.

\s

N rt.l iù"ñwr I '

i I-II-III---III I-- II' ¡
I---- I------- 

-I- 
Ir¡ 

--

,ri,/
/,t ," t

,41",,",/i
,r 1:tl'

,¡'i '''l'l

I

//

,l/ t

r----I----I-----IIIII¡

-r-r-rr--r--- r-- --- r -t-r--r---¡------r---rt
-r---I-I---I- r-r r-- --

Atc. t27 INHOTL NPA 32O



Dag Sinterklaasje,
Alle Sinterklaasnrinrrende Witte-
dorpers lrebben weer genoten.
Sinterklaas bedankt
en tot volgcnd jaar!

ln bijna 3 jaar tijd zijn er vele jonge
Witte Dorp-bewoners aan de beurt
geweest om een vervolgverhaal te
schrijven in de wijkkrant. Onze dank
voor het meedoen. De redactie heeft
besloten om nu weer eens een andere
invulling te geven aan deze kinder-
rubriek. Je mag nu zelf een verhaal,
vers, mop, gedicht of wat dan ook
schrijven. lvan en Stijn hebben het
eerste vert¡aal geschreven. Nik Osinski
mag voor de volgende krant iets
schrijven.

[{enk loopt rustig door het ndonkere
bos. Maar hij is wel bartg. -let is al

12.00 uur 's avortds. tlij is voor elk
geluid bang. Nu hoort hij opeens rrstt
en Woealraa. Hij staat stokstijf stil. Hij
hoort eer¡ gebrul. Hij dacht eerst dat
het een leeuw was. Maar dan ziet hii
een kleirre hond, hij is er wel bang
voor. Maar dan ziet hij allernaal
schaafwonden en bloedstrepen. Nu
zag hij het pas, het was een jonge
wolf. l-1enk krijgt een idee, hij rende
naar een boom en klom naar boven,
hij sneed een paar takken af en
maakte daar een kooi van. Toen
sprong hij naar beneden en lokte de
wolf in de kooi. De wolf was gevan-
gen. Hij rende op zijn laatste krachten
naar huis.

lvan en Stijn

Op 1 novernber jl. is de officiële
oplevering van de 83 woningen in het
Burgh-plan gevierd. Oktober 1993 zijn
de bouwwerkzaamheden gestart. Nu,
ruim een jaar later kurrnen de laatste
bewoners de nieuwe woning betrek-
ken. Een mooie prestatie. Bouwfonds
Woningbouw is tevreden over dit
resultaat. Er is lang en uitgebreid
gediscussieerd over de te kiezen
architect, het programma van eisen en
het gewenste produkt. Het is de
lnoeite waard geweest. Om deze
feestelijke gebeurtenis te onderstre-
pen, is door Bouwfonds een geschenk
aangeboderr in de vorm van een
bank. Om de aansluiting op het

Pagina 5

bestaarlde en het rriettwe Witte Dorp
te symboliseren, is deze bank op het
Burglrplein geplaatst en op 1 novem-
ber door wetlrouder Van der Spek
officieel onthuld. Bij deze gelegenhei<j
heeft vvethouder Van der Spek tevens
aangegeven dat door de gerneente
het plein zal worden opgeknapt. Na
de officiele harrcJelirrg is in het Stads-
paviljoen met de nieuwe bewoners,
vertegenwoorcJigers van gemeettte,
architect, aannerïer en Bouwfonds
een toost uitgebracht op het Witte
Dorp. Bouwfonds wenst zowel de
huidige als de nieuwe bewoners veel
woongenot in het "Witte DorP".

Bouwfonds woningbouw b.v.

Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 a 120112
Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 t 126697
Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26a 112698
Marian v.d. Laag, St. Odulphusstr. 4ia 126110
Els Rooimans, Burghplein 9 a 1141 12

Marcel Teheux, 51. Adr¡anusstr. 1 a 124322

Overige medewerkers:
Lien de Jong, Netty Verhoeven, Lilian Versmis-
sen, Hetty Vissers, Jaco van der Stelt, John
Jansen, Ton van der Pluijm, Hans Scheerlings,
lvan en Sti.jn, Ronald Rovers.

Kopij voor het volgende nutlmer:
voor 1 fel¡ruari 1995. De redaktie behoudt zich
het recht voor stukken in te korien.

wi¡k

Jeugdfeuilleton

Oplever¡ng Witte Dorp 83 woningen

Reddingsactie voor bennnestation van Dudok
VINKEVEEN - Het Esso-benzinestation
þngs de A2 tussen Amsterd¡m en Utrecht bij
de afslag Vinkeveen gaat vanavond definitieÍ
dicht. Het gebouwtje, d¡t in de jaren vijftig
door de architect W.M. Dudok werd ontwor-
pen, mo€t verdwijnen ryegens de uitbreiding
van de snelweg. N¡ een interventie gisterm¡d-
dag van de Utrechtsc commissaris van de ko-
ningin, P.A.C. Beel¡erts van Blokland, heeft
de directie v¡n Esso toegezegd dat zij samen
met de provincie de mogelijkheid v¡n coil¡erve-
ring zal onderzoeken. In afwachting d¡arvan
wordt het gebouw niet gesloopt en zal het wor-
den bewa¡kt.
Het benzinestation bij Vinkeveen is het l¡¡tste
overgebleren nog functionerende exemplaar uit
een st¡nda¡rdserie van 112 st¡tions die Dudok
tussen 1953 en 1965 in opdracht v¡n Esso-Ne.
derland heeft ontworpen Het Nieuwe Bouwen
met beton en voor¡l veel glas werd de huissd¡l
v¡n Esso. Ook andere benzinem¡¡tschappijen
garen opdrachten s¡n ¡rchitecten v¡n n¡¡m-en

fa¡m om in het oog lopende benzinestations te
ontwerpen. S. v¡n Ravesteyn werkte voor Pur-
fitr¡r A. St¡al voor Shell en L. Ronteltap voor
Tex¡co. Enkele van die gebouwen, zoals in
Nljpeguo, Venlo en Arnhem, besta¡n nog en
hebbe¡ soms de st¡tus van monumenÇ maar
allema¡l hebben ze inmiddels een andere func-
tie.
De st¡tions v¡n lludok hadden een deuk in het
dsk ,,I)e toenmalige di¡ecteur vsn Esso kw¡m
uit de Verenigde St¡ten en wilde de a¡ndacht
trekken. Iht Ydåk was het merkteken", zegt
de nu 79-jarige ¡rchitect R.M.H. Magnée, die
zo'n veertig iaar met Dudok werktg onder
nraer a¡n de benzinest¡tions. Magnée, die ook
voorzitter is v¡n de Dudok-stichting, hoorde
pos dindag van de plannen om het la¡tste sta.
{9¡ te slopen, maar hij blijft laconiek. ,Elke
ti¡d heeft een sodere mogelijkheid. De archi-
tectuur begint net de situ¡tie, zei Dudok al-
tijd. Als de situ¡tie verandert, verandert ook
de belevingswaarde."

M. Kl¡¡sse heeft net van de reddingsactie ver-
nonen en rergeert tevreden. Op veertienjarige
leeftijd kwam hij in de za¡k bij zijn v¡dêr, ile
eerste exploitant van de pomp bij Vinkeveen.
Hij heeft nu een benzinest¡tion bij de Coen-
tunnel, maar hij heeft zich ingespannén om
zijn eerste pomp te redden. ,,Het was in die
t¡id vd¡ revolutionair. Het w¡s vienijfde glas
en eenvijfde beton. Het heeft perfect gefuncti-
oneerd. Tot dan had je donkere hokken wa¡r
het vet en vies was. Dit was heel lichÇ het leek
een beetje op een sanatorium." Maar er wareo
ook minpunten: ,rln de zomer stierf je van de
hittg maar dat wist meneer Dudok nièt.t'
Het benzinest¡tion bij Vinkeveen was niet al-
leen vanwege ziin markante verschijning en de
lastige oprit bekend, ma¡r ook vanwege zijn
openingstijden. Het was het eerste station n¡
de Belgische en Duitse grens dat 24 uur per
etmaal _o_perr was.

(Foto NRC Handelsblad / Vincent Mentzel)

Op vrijclag 25 november 1994
is de oudste Witte Dorp-be-
woner, de heer F.A.C.W. van
Tuijl, op 9O-jarige leeftijd over-
leden.

Meneer van Tuijl heeft samen
met zijn vrouw en kinderen op
1 mei 1938 zijn intrek geno-
men in het huis aan de St.
Odulphusstraal2. Ruim 56 jaar
van zijn leven heeft hij hier
gewoond. Hij was een markan-
te persoonlijkheid. Meneer Van
Tuijl, we zullen U missen.

Namens vele Witte Dorp-be-
woners,

De Redactie
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Groot was de verbazing van veel
Íìensen direct wonend aan het Burgh-
plein, toen ongeveer 2 weken geleden

een soort zwerfkei op het plein werd
aarrgetroffen. Een paar dagen later
had een heuse Bouwfondsvlag het
geheel aan het oog onttrokken.
Vervolgens kwamen de bobo's van
o.a. het Bouwfonds de vlag weer
verwijderen. Later bleek dit de onthul-
ling van een kado te zijn geweest.
Floezo kado, van wie, voor wie, door
wie en waarotn? De geruchtenstroom
versnelt; is het een klirrlrek, een

zitplek, een steertgril, eerr gymtoestel
(steen-bok) of gewoon eell meteoriet
orlr rnee te netnen? Door de bank
genonìerì vond men net wel aardig,
maar de meesten voelden zich door
de barlk genomen. Van de zorgvuldig-
heid die bij het Plaatsen van het
darrseresje is betracht was nu blijk-
baar geen sprake. Je hoeft overigens
geen kurrstenaar te zijn om te zien dat
het beeldje danig voor het blok is ge-

zet. En wat te denken van de vaste
gasten van de verPlaatste houden
bank? Deze oplettende jonge moe-

Advertent¡es
Gevo¡lden:
Na het bevrijdirrgsfeest is een effen
rode sweater gevonden. Op te halen
bij St. OcJulphusstraat 41.

Oproep
Video-opnamen kinderfeest gezocht
Een grandioos feest was het, 17 en 18
septernber jl. Jarnrner genoeg zijn de
video-oprrarnen van de zaterdagrnid-
dag rnislukt. Wie, o wie heeft er video-
opnarììen gerrrirakt en wil ze beschik-
baar stellen? Zo kan er toch een
corrplete bartd gerttaakt worden van
het feest.
Reacties bij Ton van der Pluijtn,
telefoon 12 33 94.

Te koop:
Boek "llet Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" f 25,-
KalencJer Witte Dorp f 17,5O

Affiches / 5,-
Marc van Heeswijk, St. Odulphusstraat
30, tel 1 16197

lngezonden

0ber

ÍVTeteorietinslag
ders zijn nu noodgedwongen en

ongevraagd derde rangs afstandlopers
geworden. Want mag je oP die kei

eigenlijk wel gaan zitten? Er blijken
narnelijk allerlei geheimzinnige aan-
sluitingen naar toe te lopen. Zijn we er
2o...? NEE, er komt nog meer..... Ook
het zwerfgruis is inmiddels rond de
moeclerkei neergeklinkerd. Kwam dit
misschien net zo uit de lucht gevallen
als die brievenbus en destijds die
telefooncel? Verwordt het centrum van
het Witte Dorp onderhand niet tot
opslagplaats voor objecten en plein
publieke werken? Was er niet een
herinrichtirrgscommissie opgericht?
Wat blijft er over van het rotsvast
vertrouwen in de stichting het Witte
Dorp de Burgh in dit soort zaken?
Wordt dit nu de steen des aanstoots?
Lokt deze aanpak geen keiharde actie
uit? Kortom; wat steengoed had
kunnen worden is voorlopig een grote
puinhoop.

Namens een groeiend aantal veront-
ruste bewoners.

H. Scheerlings.

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

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

Solexstalling
"lk ben nou toch wel benieuwd waar
die Solexstalling nu komt?" ln het
zonnetje, op een bank, gaan de
gesprekken vaak willekeurige kanten
op. "Hoezo, komt er dan een Solex-
stalling? Nou vast wel, op het plein
wordt goed ingespeeld op de behoef-
tes, dus de tijd lijkt rijp voor een
solexstalling'. Maar , als er een solex-
stalliltg kornt dan willen die jongens
toch zeker ook een berrzine pompje?
Zeker, daar zijn ze rnee bezig, dat
wordt nog een gesclrenk van de DAF
meen ik. Tja, die kunnen niet achter-
blijven nu, met die bank van het
Bouwfonds. En de aannemer schenkt
dan een gebouwtje, want zo'n pomp
moet wel onder een gesloten deurtje
staan natuurlijk. Dat wordt het Solex-
clubgebouwtje.' huh? Ja, wat dacht jij
dan, een hobtryclub zonder knutsel-
plaats? Duclok heeft clat toen niet
voorzien, anclers had die clat vast wel
gepland. Tsjee, maar dat geeft een
rotzooi manl Welnee, kijk zie je dat
hoekje daar met die lage struiken?
Nou daar komt zo'n oliebol, je weet
wel voor afgewerkte produkten.
Trouwens, niet alleen voor olie. lk heb
gehoord dat er zelfs een glasbak, een
blikcontainer, en rode kruis schoenen
kiosk komt. Tjonge zeg, ik wist niet
dat het witte dorp zo vooruitstrevend
was. Ja, alles wel verantwoord ont-
werp natuul'lijk. Het moderrre bouwen
stelt zo zijn eigen eisen, dat snap je
wel. Er zijn er hier een paar die dat
goed in de gaten houden, dus daar
hoef je niet over in te zitten. Ja, wat
nou, verantwoord ontwerp, ik zie dat
niet zo als ik de recent gedurnpte
rommel zie.

Comnrun icatienl iddelen
Kijk ik zal het je uitleggen. Die brie-
venbus, staat diagonaal tegenover de
telefc¡oncel. Twee begrenzingen van

het plein door moderne communica-
tierniddele¡r. Ze geverl enerzijds
beschutting en anderzijds, vortl-ìen ze

een uitweg van het Plein, Naar welke
kant je ook rent, je kunt altijd je
boodschap kwijt. Bovendien zijn ze

onderdeel van de Primaire kleuren
cirkel, die ze rond het plein realiseren.
De andere kleuren moeten straks nog
ingevuld worden langs de andere
kanten van het plein. Tsjee zeg, en

hoe komen die kleuren er dan ? Nou
voor geel zijn twee kandidaten, een
bushalte en de glasbak. Voor blauw
zijn er ook twee heb ik gehoord. Het
gaat tussen een giromaat, hier achter
ons en een blauw aanplakbord van de
Plaza, daar schijnt ook behoefte aan

te zijn. Hee dat is hartstikke leuk zeg,
vrolijkt de boel ook een beetje op voor

de kinderen, denk Je ntet'/ Un zeKer,
bovendien wordt het verantwoord
ontworpen, zoda| ze ook als speeltoe-
stel dienen. Dubbel gebruik zogezegd,
erg praktisch.

Beeld
Ja, maar dan snap ik toch dat beeld
nog niet, wat is daar dan het nut van?
Nou kijk dat staat in het midden. Dat
is een beetje cultuur voor de mensen
die nooit op het plein kornen. Zo
hebben die er ook nog wat aan, als ze

in hurr auto langs rijden, of ze kunnen
het net vanuit hun raam zien. Jaja, en
het dulrbelgebruik dan? Tja het was
eigenlijk bedoeld als basketbalpaal,
maar er was geen geld nreer voor de
plarrk met het netje. Het wordt nu aan

eigen initiatief overgelaten om dat er

op te maken. Maar ja, die kinderen
zijn nog niet zo handig he. Nou zeg ik
hoor het wel, die buurt die redt het

wel.

Voordeuren
Maar een ding snap ik toch niet. Bij al

die nieuwe zaken en die kleurencirkel
en zo, passen die voordeuren hier om
het plein toch niet? Nee dat kloPt ,

waarschijnlijk moeten die dan ook
allemaal een andere kleur krijgen.
Maar daar praten ze nog over. En

toerr ging net het zonnetje onder, en

ook de ober kwam maar tliet oPda-
gen. Dus ging ieder zijns weegs
Wanneer wij nieuwe feiten op het
barrkje beluisteren, geven we u dat zo
snel mogelijk door. Wellicht via de
geplande omroepinstallatie.

Ronald Rovers


