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29 apE KonEnS!s¡nedag ffi&aE'ShpEeEndag

Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

o o

jaargang 5, nummer 1, maart 1995

Ook dit jaar is er op het Burghplein op Koninginnedag weer van alles te beleven. Nu
eens niet op 30 aprit maar op de 2f , zoals iedereen in Nederland. De Witte Markt, de
spelletjes, de optocht, de ballonnenwedstriid, ie weet het weL Binnenkort kriig ie een
uitnodiging in de bus.

Witte Markt
Ben je uitgekeken op je speelgoed, op
dat tafeltje, op die stoel? Of staat je
zolder vol met spullen die je toch niet
meer gebruikt? Dan kun je een hele of
een halve kraam huren om alles te
verkopen op de Witte Markt. En vergeet
niet ook zelf even bij al die andere
kramen te gaan kijken. Ongetwijfeld is
er iets leuks voor je bij. Nieuw speel-
goed of die mooie glaasjes waar je al zo
lang naar zocht. Dit jaar loven we een
prijs uit voor degene die zijn of haar
kraam het mooist versiert.

Achterwerk in de kast
Dat kennen jullie vast wel van de t.v. Dit
jaar kunnen jullie op koninginnedag ook
in de kast kruipen. Als je zin hebt om
iets te doen, denk dan maar alvast eens
na over wat jij wilt zingen, vertellen of
laten zien.

Optocltt
Fietsen, steppen, karren. Het maakt niet
uit, als het maar kan rijden. Versier het
zo mooi mogelijk en doe mee aan de

pluim v(m) -€n, -pie I
?trltrs: een hoed
-pje geven pruzen,
ken; een -pje kr
(of : de hoed)
maken, hem pr

Ronald Rovers: wie kent hem niet!
Negen jaar geleden voor het eerst heel
duidelijkaanwezig in het Witte Dorp. Hij

was namelijk degene die tijdens het
eerste jaar zijn huis, heel damesachtig,
roze schilderde, Ten tijde van de
lichtjesroute zette hij i.p.v. rood, wit of
blauw een groene lamp op zijn erker.
Hij is prominent aanwezig met zijn
"eigenwijze" visie op het reilen en zeilen
van alle activiteiten in de buurt. Maar
altijd bereidwillig en achter de scher-
men zeer actief. Ook de wit oP zwart
krant wordt regelmatig opgeluisterd met
zijn creatieve ideeën rondom het plein.
Tijdens het laatste feest heeft Ronald
zo'n 2OO foto's geschoten. Deze waren
te bewonderen tijdens de nieuw-
jaarsborrel in de plaza futura. Schitte-
rende foto's, haarscherP en met een
kritische kijk op alle activiteiten. Oud en
jong, van zaterdag tot en met zondag
prachtig vastgelegd. De sublieme
vergrotingen waren zijn eigen keuze.
Dat kwaliteit hoog in het vaandel staat
bij hem, spreekt voor zich. Ronald, de
pluim is deze keer voor jou.

optocht. Wie weet win ie ook nog wel
een van de drie prijzen.

Spelletjes
Doe je mee? Natuurlijk zijn er weer te
gekke spelletjes op het Burghplein. Een
verrassing ligt op je te wachten als je
aan alle spelletjes hebt meegedaan.

Ballonnenwedstrijd
Waar zal jouw ballon terechtkomen?
Misschien wel helemaalin Engeland of
in Frankrijk. Om half drie laten we met
z'n allen tegelijk de ballonnen op.

Even het programma op een rijtje:
10.30 uur inruimen kramen
1 1.00 uur start markt
1 'l .15 uur start spelletjes
13.30 uur optocht
14.00 uur prijsuitreiking optocht
1 4,30 uur ballonnenwedstrijd
15.00 uur prijsuitreiking mooiste kraam
15.30 uur jammer, tijd om op te ruimen

Tot 29 april,
De commissie Koninginnedag
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Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 I 120112

Ruth Hameleers, St. Odulphusstr, 1 a 126697

Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26 E 112688

Marian v.d. Laag, St. Odulphusstr.4l a 126110

Els Booimans, Burghplein I a 114112

Marcel Teheux, St. Adrianusstr. 1 î 124322

Overige medewerkers:
Jaco van der Stelt, Chantal Dirven-Lischer,
Jeanettte Claessen, Arna Govers, Nik Osinski,
Leon van Gorp, Anja Alink, Kees Dongelmans,
Ferry Rovers, Edjoe Osinski.

Kopij voor het volgende nummer:
voor 1 juni 1995. De redaktie behoudt zich het
recht voor stukken in te ko¡ten.

Bestuur van het Witte Dorp zoekt sportievel¡ngen

Onlangs ontvingen wii een bericht van
de feestcommissie van de Witte Burgh.
Ðit bericht tuidde ongeveer als volgt:

Aan het bestuur van het Witte DorP

Zoals jullie intussen begrepen zullen
hebben, organiseren wij op 20 mei a's.
ons wijkfeest. Onderdeel van de
feestelijkheden wordt wat ons betreft
een sportwedstrijd op zondag 21 mei'
Wij stellen ons voor dat dames uit de
Witte Burgh 's ochtends een volleybal-
wedstrijd spelen op het Burghplein
tegen dames uit het Witte DorP.

Vervolgens hadden we bedacht dat de
heren uit de Witte Burgh een partijtje

zouden voetballen tegen een team uit
het Witte Dorp. Dit aan het begin van de

middag. De tijdstiPPen worden zo
gekozen dat vrouwen en mannen
elkaar kunnen aanmoedigen'

Hun meest brandende vraag was de
volgende: Of wij als bestuur van het
Witte Dorp deze uitdaging aan willen
nemen. Wij vonden dit zo'n leuke
uitdaging dat we meteen ja hebben
gezegd. Met deze positieve reactie
gingen we er natuurlijk wel vanuit, dat
bij de "Wiüe DorPers" voldoende
sportief bloed stroomt om een heren-
voetbal- en een damesvolleybalteam
samen te kunnen stellen.

Voel je je sportieve bloed al kriebelen
en wil je die nieuwe "Witte Burghers"
wel eens een poepie laten ruiken, bel
dan naar:

Anja Alink, telefoon 124322

(n.b. Begin mei verschijnt er een
feestkrant van de feestcommissie van
de Witte Burgh, welke ook in het Witte
Dorp verspreid zal worden.)
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Twee weken lang heeft
Nederland via krant¿n en te-
levisie de tocht en het opont-
houd kunnen volgen van het
benzinestationnetje dat veer-
tig jaar langs de A2 naast de
afrit Vinkeveen heefl ge-
staan. Vorige *eek is het ge-
bouw rreilig aangekomen in
het Autotron in Rosmalen.
Na restauratie zal het met
de originele onderdelen,
pompen enzovoort dienen als
bedieningsruimte en werk-
plaats.

Het markante benzinesta-
tion venaadt de hand van de
meester; Marinus Dudok.
A¡ders dan zijn opleiding bij
de Koninklijke Militaire Acâ-
demic in Breda zou doen ver-
moeden, behoorde Dudok tot
de meest uitgesproken'muzi-
sche' persoonlijkheden onder
de vooraanstaande Neder-
landse bouwmeesters. Dudok
heeft zich voornamelijk door
zelfstudie ontwikkeld tot de
architect die hij is geworden.

Na zijn officiersopleiding
bleef hij tot 1913 genie-offi-
cier, hoervel hij toen al publi
ceerde over kazemebouw.
Daama werd hij benoemd
tot ingenieur bij Gemeente-
werken in Leiden, waar hij
onder meer de HBS bouwde.
In l9t5 werd hij directeur
Gemeentewerken in Hilver-
sum.

In binnen- en buitenland
maakte hij naam doo¡ ont-
werpen voor gebouwen en
stadsplanning. Zijn sporen
zijn welhaast overal te vin-
den. Als zijn belangrijkste
werk geldt het raadhuis van
Hilversum dat tussen 1928
en 1932 tot stand kwam. An-
dere bekende ontwerp€n van
Dudok zijn het Havenge-
bouw in Amsterdam dat in
1960 werd voltooid, het in de
ærlog verwæste gebouw van
de Rotterdamse Bijenkor{, de

Witte DorP

Dudok (rechts): Dog¡na's ken ik n¡et.

I-itrechtse stadsschouwburg
uit 1941, het raadhuis van
Velsen uit 1965 en het mo-
nument op de Afsluitdijk.

Voor buitenlandse op-
drachtgcvers ontwierp l)u-
dok onder meer het Neder-
ìands student.enhuis in de
Cité Universitåire t€ Parijs.
een bioscoop in Calcutta en
het nieuwe stadscentrum
van de lraakse hoofdstad
Bagdad. Dit laatste deed hij
in samenrverking met be-
roemde architecten als Le
Corbusier en Alvar Altoo.

Dudok was vermaard om
zijn ijven Scholen, huizen,
stadsplannen, het cremâto-
rium van Westerveld, het
waren allemaal zijn schep-
pingen. Zijn bouwerken
vielen op door hun streng
aarrdoende uiterlijk. Zíjn
streven naar functionaliteit
ging overigens wel gepaard
aan een evenwichtig gevoel
voor esthetiek.

'Bouwkunst is meer dan
goed consLrueren', heeft hij
eens gezegd.'Alle ruimte-
lijke verhoudingen moet€n

er op gericht zijn de geeste-
lijke waarden van het bouw-
werk te vertegenwoordigen.'
Hij bedoelde daamee dat
een raadhuis de waardig-
heid van het gezag moet
ademen, dat een kerk een
religieus-menselijk gevoel
moet oproepen.'Dogma's ken
ik niet en aan een fomule
heb ik mij nimmer willen
binden', is een bekende uit-
spraak van de Hilversumse
architect.

De onafhmkelijke denk-
wijze van Dudok heefi - ui-
teraard - soms ook tot con-
flicten geleid, zoals toen de
Haagse gemeente¡aad na de
oorlog zijn st¿debouwkun-
dige plannen voor een nieuw
Den Haag niet zonder meer
wilde accepteren. Hij wees
destijds een verzoek om een
vraaggesprek met de
Nieurve Haagse Courant af
met nogal gespierde uitspra-
ken die ç'el duidelijk maak-
ten dat voor hem stedebouw
allesbehalve een kwestie
van 'teamwork' was. 'Nee
meneer, ik heb waarachtig
wel wat anders te doen. Er
moeten nu geen praatjes
meer worden gemaakt, er
moet gewerkt wo¡den. Ik
heb met verbazend veel en-
thousiasme aan de plannen
voor Den Haag gewerkt. Een
s¿ad kun je alleen met elan
bourven, niet met het hou-
den van beschouwingen. Als
ze het nu maar uitvoeren zo-
als ik het heb aangegeven,
dan wordt het goed. Ik heb
een verleden waarin ik nog
wel eens iets goed heb ge-
zien. Dat moet voldoende
zrjn.'

Toen Dudok in april 1974
op 89-jarige leeftijd overleed,
was hij nog lang niet verge-
ten. Getuige ook een Dudok-
tentoonstelling die in 1989
in de Spaanse steden La Co-
runa en Madrid nog tiendui-
zenden bezoekers trok.

Eerst even de laatste status van het
lopende onderhoudsproject in de wijk.
Zoals reeds aan de leden medegedeeld
hebben we het vorig jaar in mei gestafte
onderhoudsproject niet kunnen
afmaken. De St. Odulphusstraat d¡ent

nog uitgevoerd te worden en één
won¡ng aan de Geldropseweg. Als het
weer het toelaat (vocht!) starten we
weer medio april. Dit zal dan nog
ongeveer 6 weken in beslag nemen,
zodat we zeker voor de bouwvakvakan-
tie klaar zullen zijn.

Aan het personele front hebben we ook
goed nieuws. Peter Meeuws, St'
Odulphusstraat 13, is namelijk toegetre-
den tot het bestuur. Natuurlijk dient zijn
benoeming nog formeel geaccordeerd
te worden op de eerstvolgende leden-
vergadering. Peter heeft beroepsmatig
veel te maken met het opstellen van
onderhoudsplannen. Een stuk ervaring
die we zeker goed zullen gebruiken in
het bestuur bij het ontwikkelen van onze
komende onderhoudsplannen.

Als bestuur hebben we afgelopen winter
natuurl¡jk niet helemaal stil gezeten. ln
feite zijn we ons al aan het beraden
over de periode na de afronding van dit
onderhoudsproject. Ten eerste gaan we
de opgedane ervaringen verwerken in

een projectdraa¡boek. Dit moet
garanderen dat ons volgende onder-
houdsproject door een eventueel ander
bestuur (we praten over 1999) naadloos
kan worden gestart, Ten tweede geldt
dat het huidige onderhoudsproject in

feite het eerste project is dat financieel
gezien geheel onder de verantwoording
van de vereniging loopt. (lmmers, de
zogenaamde nulbeurt onderhoudsacti-
viteiten zijn door de leden individueel
betaald en n¡et met gelden uit hun
onderhoudspotjes), We willen de
verenigingsstatuten laten toetsen tegen
de opgedane ervaringen betreffende dit
aspect van het werk van onze vereni-

Hiep hiep hoera onze eerste
voeLbalcourant is versche-
nen. Op de eerste Plaats
wilIen wij daarom een woord
van dank ríchten tot den
Heer Keij zerwaard, die zo
bereidwillig ís gei^¡eest' om

zi)rL schrl- j fmachine een
enkel-e keer aan ons af te
staan. "Lang za1 hij leven"-
Doch met een schrij fmachíne
alleen bereiken vrij niets -

Daarom jongens van TuindorP
vril- ik nu een woord tot
jullie richten. Ik hoor
jul1ie al- zeggen hoe kunnen
wlj dat nu? Nu daL zaL ik
jul1ie eens even vlug uit-
leggen -

1-. Door het verzamelen van
papier, ü¡aar we nog
sLeeds een dingend gebrek
aarr hebben.

2. Door het schrijven van

zaken als besluitvorming en het
communiceren naar de leden toe.
Eventueel moet dit leiden tot een
huishoudelijk regelement (die natuurliik
door een ledenvergadering goedge-
keurd moeten worden). Voor dit
huishoudelijk regelement willen we een
commissie instellen waarvoor we
enkele op dit gebied deskundige leden
gaan benaderen. Ook creeër je met de
instelling van een commissie een
breder draagvlak voor dit belangrijke
onderwerp.

Tot slot de nieuwe kleur van de
voordeur. OP de laatste leden-
vergadering werd opgemerkt dat de

voordeuren van sommige AMEV
woningen toch in de donkergroene
kleur werclen geschilderd. Dit ondanks
de afspraak die wij als vereniging met
hen hebben gemaakt om mee te gaan
in de nieuwe voordeurkleur. Naar aan-
leiding van deze opmerkingen hebben
wij contact gezocht met de AMEV. De

betretfende voordeuren bleken door
een eliterne oorzaak beschadigd te zijn
waardoor deze opnieuw geschilderd
moesten worden, Voor deze paar

deuren die onverwacht tussentijds
gesclìilderd moesten worden is de af-

spraak over de nieuwe voordeurkleur
intern niet goed doorgecommuniceerd
bijde AMEV. De AMEV heeft ons echter
verzekerd dat bij het eerstvolgende
onclerhoudsproject van hun kant de
voordeuren in de nieuwe kleur geschil-

derd zullen worden. Overigens, stad de
AMEV dit jaar met het grote onderhoud
aan hun woningen. De wijk zal dan een

meer un¡form beeld krijgen'

Zo dat was het weer. Heeft u vragen of
opmerk¡ngen over het Onderhouds-
fonds neem dan contact met ondergete-
kende.

Voorzitter Vereniging
fonds Het Witte DorP

Edjoe Osinski
Onderhouds-

gedichtjes' maken van
beschrj-jvingen over
gespeelde ütedstriiden
enz . enz.

Mocht een van juIlie het een
en ander soms kfaar hebben,
laat. hfj dit dan direcL
inleveren bij de redactie/
en niet aan lederen lezen
anders .is de aardighei-d
eraf. Dus jongens zet allen
je beste beentje voor om ons
bl-ad op gang te houden. en
laat het nu niet voor een of
twee weken zi)n.

Jongens onze club heeft weer een
bal,
is dat níet even knal.
We hadden nlet kunnen dromen,
dat er zo gauw reeds een zou komen.
trrle kunnen nu weer sPelen,
en de verliespuntjes uitdelen.
trle zeggen dus tot besluit'
midvoo.r neem de bal- naar weer uit-

ln kort bestekÐe-onafhankelijke
geest van Dudok

De lente zit in de lucht, je voelt het, je ziet het. Tuingereedschap wordt uit de schuur
gehaald, het geraas van de hogedruk spuit ktinkt weer, Iadders worden geplaatst'

Korlom ook het Onderhoudsfonds ontwaakt weer uit zijn winterslaap. Daarom weer een

kort artikel van de vereniging Onderhoudsfonds Het Witte Dorp.

Men neme een v¡n du dok Advertenties
ÁV{ossefetl recept

Het is nog net de tijd voor mosselen (de
"R" in de maand), met een zuidelijk
tintje.

Yoor 2 personen

- 2kg mosselen
- 1 blikje gepelde tomaten (400 gr.)
- 2 eetlepels olijfolie
- 2 a3 teentjes knoflook
- Bosmarijn
- Basilicum
- Oregano
- Tijm
- Peper (geen zout!)

Fruit de geperste knoflook en de
diverse kruiden in de olijfolie (t 2 min,).
Voeg de gepelde tomaten er aan toe.
Laat het geheel op een zacht vuurtje
doorkoken tot een gebonden saus (5-8
min), Doe de mosselen erbij, roer ze
goed doorde saus en breng het op een
hoog vuur aan de kook met het deksel
erop tot ze gaar zijn. serveer er
knappend vers stokbrood b¡j, of risotto
of wilde of gekruide rijst.

Met een moo¡ glas "Dudok" cave du
Wilakkèr, tegen de achtergrond van
een mooie, donker geschilderde deur
gedronken, zal dit gerecht u het beste
smaken. De pollepel geef ik graag door
aan mijn lieve buurvrouw mevrouw
Maat.

Chantal Di rven-Lischer.

Te koop:
Fiat Panda, 1000 Fire, ian.92,34000
km, zwañ, incl. trekhaak + imPerial
/9000,-, tel.528919

Te koop:
Eenpersoons bed. Houten ombouw met
spiraal op stalen poten. Geen matras.

/ 10,-. tel. 'l 12688.

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven van
Dudok" f 25,-
Kalender Witte Dorp f 17,50
Atfiches f 5,-
Marc van Heeswijk, St. Odulphusstraat
30, tel 1 16197

Gratis op te halen:
Een blauw skelet voor 2 schommels.
Wel zelf uitgraven. tel. 1 13109

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

Wit op zwan biedt de mogelijkheid om
advertent¡es te plaatsen. Wij rekenen
12,50 per advertentie. U kunt uw
advertentie of oproep inleveren bij elk
lid van de redaktie.

ging. We praten hier over belangrijke

De Tuindorp Koerier van 15 mei 1944
Ook 5O jaar geteden was er al een krant in het Witte dorp. De krant heette toen de

Tuindorp Koerier. Het was een voetbalcourant die was gevuld met allerlei nieuws dat

betrekking had op het voetbalteam. Gelukkig zijn er enkele exemplaren bewaard
gebteven. ln deze rubriek zullen we vanaf nu elke krant enkele stukies overnemen van
-de 

krant van 50 jaar geleden. Aan de hand hiervan kunt u zelf beoordelen of er veel

veranderd is.

W¡dogratn
Dit keer is er geen Widogram. Hieron-
der volgt nog wel de oplossing van de
vorige keer. De fles Vin de Dok is
gewonnen door Jan en Riet den Brok.

Horizontaal
4 skivakantie, 6 eetgelegenheid,
8 uurwerk, 10 analfabetisme, 11
eiseressen, 16 flessen, 16 calorie,
Verticaal
1 sinterklaas, 2 tafelen, 3 jade,
4 sneeuwbaleffect, 5 trendsetter,
7 hemels, 9 kwibus, 12 ros.



Teruglrlik
Elf jaar geleden kochten wij ons huis met uitzicht op het Burghplein. Het plein is het hart
van het Witte Dorp en een geliefde verblijfplaats, niet alleen voor de allerkleinsten maar
ookvoorde watgrotere kinderen en de volwassenen. Toen wíj hier kwamen wonen lag
het plein er groen en ongeschonden bij. Dat was ook geen wonder gezien het feit dat de
wijk op dat moment behoorlijk vergrijsd was. Er woonden nog heel veel bewoners uit het
prille begin en het plein was inmiddels al lang weer hersteld van de speelpartijen van de
dertigers en veertigers die rond het plein zijn opgegroeid. Slechts een enkele
dorpsbewoner zoals de onlangs gestorven heer van Tuyl zag ie op een zonnige dag op
het plein een rustpauze inbouwen, waarbijwaarschijnlijk in zijn gedachten de al lang
verstomde geluiden van de al zo grote kinderen voor een moment weer terugkwamen.
Ook de geluiden van de legendarische dansfeesten uit de zestiger jaren waren inmiddels
al lang verstomd.

ij'

komende jaren mogen we dan ook
rekenen op een nog groeiende
belangstelling voor het plein hetgeen
doet bevroeden dat er op drukke dagen
sprake zal zijn van overbevolking en er
wellicht om de ruimte gevochten gaat
worden.
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Dit plan luidt als volgt:
1 . Opstellen van een programma van eisen voor herstel en herinrichting. Maañ 1995

2. lndienen van voorstellen voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden
bijde Gemeente Maart 1995

3. Uitnodigen van de creatievelingen in de wijk voor het maken van een ontwerp'
Maart 1995

4. Realisering van de herstelwerkzaamlreden April1995
5. Benaderen van mogelijke sponsoren. Mei 1995
6. Keuze uitde gemaakte ontwerpen. Juli 1995
7. lnbrengen van het gekozen ontwerp bij de gemeente. Juli 1995
8. Starten van onderhandelingen met de gemeente. Aug 1995
9. Sluitend maken van het benodigde budget. Sept. 1995
10. Realisering van de herinrichting . Maaft 1996

Plein

Herinrichting Burghplein

Behalve wijzelf, kochten in het begin
van de tachtiger jaren vele ander jonge
mensen hun eerste (toen nog betaalba-
re) huis in het Witte Dorp. De tijd was
aangebroken dat vele oudere bewoners
de een na de ander hun huizen
verlieten en plaats maakten voor
merendeels jonge stellen die hier
neerstreken en vaak hun eerste
kinderen kregen. De wijk begon als het
ware aan haar tweede leven hetgeen
ook tot uiting kwam in de voortvarend-
heid waarmee een aantal enthousiaste-
lingen aan de gang g¡ng om de
woningen de inmiddels broodnodige
facelift te bezorgen. ln de loop van de
tachtiger iaren waren op het plein weer
meer kinderstemmen te horen en het
zal niemand ontgaan ziin dat het
inmiddels bijmooi weer een drukte van
belang is. Drie fantastische buurtfee-
sten hebben er zich sinds '86 afge-
speeld en ook met koninginnedag is
een groot deel van de wijk op het plein
te vinden.

ln de tijd dat de woningen in de wijk in
hun oude glorie hersteld werden begon
het plein onder druk van die hernieuw-
de belangstelling te bezwijken, Het plein

veranderde van een groene oase deels
in een zieltogende vlakte. Door iret
gereedkomen van de woningen op het
voormalige DAF-terrein is het kindertal
fors toegenomen, Naar verluid wordt er
in Witte Dorp ll bovendien nog massaal
aan gezinsplanning gedaan. Voor de

Commissie
Om dit voor te zijn is inmiddels een
commissie opgezet die zich bezig gaat
houden met de toekomst van het plein.
Naast het maken van een herinrich-
tingsplan zal zij zich ook sterk maken
voor het oplossen van een aantal
knelpunten zoals de frequent in
modderpoelen veranderende zandvlak-
ten, en de op sommige plaatsen
ondeugdelijke afscheiding tussen plein
en straat. Voor de genoemde herstel-
werkzaamheden schijnt de gemeente
nog een budget te hebben. Met
betrekking tot de herinrichting heett de
Wethouder Ruimtelijke Ordening ten
tijde van de opening van Witte Dorp ll -
bij de onthulling van het inmiddels
befaamde bankje - laten weten dat het
tijd werd dat ook het plein nu aangepakt
zou worden. Na de eerdere doorgeko-
men negatief getinte uitspraken over
mogelijke steun vanuit de Gemeente
gaf dit bericht ons weer enige hoop.

Plan van aanpak
Onverveerd is de commissie inmiddels
aan het werk gegaan en heeft zij een
plan van aanpak geformuleerd.
a----II---II--I-I--I--
II¡II III I-IIII II-I¡¡I¡.II¡I-II-I--II--¡-.TI-
l-r----r-------It--r-l
IIII'¡IIII..IIIIIIIII'
----- --r--- -¡- -I-----¡III-'I¡I'I-'-¡I'II-¡II
IIII- III III III IIIIIIT¡!q!--EgE!E-!EtEE-æ----
.IIII IIIIIT III IIIIIIII.---T-IIII"-II'-r-III
-II-I II¡"- I-' I-I---'I.II'IIII'I-IIIIIIII-"
----¡-r----II¡-t-3--r¡t---¡-I-I--I¡I---I--rr
IIIIIIIITIIITIIIIT-II'
l--I-r---rl--rr----r-¡
IIIII TIIIII III IT--TII¡III- ITTI-' III I¡III'-II
----I I--rr- 

--I 
r----IIlII'I III 

-II 'I¡ 
II-II--I'

-IIII TI--'I 
-II -¡I--ITI

/r*r"n

Programma van Eisen
lnmiddels is het programma van eisen
voor de herinrichting praktisch klaar.
Het bevat de volgende aandachtspun-
ten:

1. het plein als verblijfsruimte
. Speelruimte met speelwerktuigen

voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 6
. Speelruinrte met voorzieningen voor

kinderen van 6 tot 12
. Speel- verblijfruimte voor kinderen

ouder dan 12
. verblijf- toezicht-ruimte voor ouders

en andere volwassenen
De afzonderlijke activiteiten moeten
gelijktijdig en ongehinderd plaats
kunnen vinden

2. het plein als evenemententerrein
Ten behoeve van buurtfeesten en
festiviteiten rond koninginnedag dient
het plein voldoende vrije ruimte te
bieden voor het opstellen van een
feesttent, voor kramen en voor
bezigheden daaromheen. (totaal
minimaalS0.25 m).

3. het plein als lust voor het oog
Voor de omwonenden en de er zich
verposende volwassenen dient het
plein ook als "groene long" haar
karakteristieke waarde te behouden en
dient er plaats te blijven voor publieke
functies en openbaar kunstbezit. (De
telefooncel zien we echter liever gaan
dan blijven). Ook aan mogelijke overlast

Vertrek van de speelru¡mte?

Dat zijn we wel nabij, Luister maar:
Door het standbeeld is een speelveld
weg. Door de nieuwe troepbakken
stinlct het de hele dag. Door het oude
bankje dat verplaatst werd kunnen
moeders hun kinderen amper meer in
de gaten houden. Door de brievenbus
is het tussen de bomen ook een stuk
moeilijker voetballen. Door de gaten
kunnen we aan de ene kant niet meer
voetballen, nu moeten we aan de
andere, maa¡"het bankje en het beeld
zijn dan erg lastig. En wie doet er wat
aan? Niemand. Wie nroet er altijd het
initiatief nemen? De jeugd zelf!! Wij
zetten palen, gebruiken jassen, touwen
en planken, om er iets van te kunnen
maken. Doen jullie nou ook eens wat.
Waarom moeten wijhet altijd doen!! Het
bestuur moet nu eens wat doen.
Bijvoorbeeld nieuwe speeltuigen
plaatsen. Goals, schommel, nieuw
klimrek, gatenbord om tegen te
schieten.

ten gevolge van herrie en vervuiling zal
aandacht moeten worden geschonken.

Oproep
U, als lezer van deze krant, al of niet
wonend aan het plein en al of niet ouder
van een of meerdere kinderen vragen
wij het volgende:
. ideecin en suggesties omtrent de door

de commissie te volgen aanpak,
. aanvullingen op het programma van

eisen,
. suggesties voor mogelijke sponsoren

(binnen of buiten de wijk).
Mensen die zelf een ontwerp voor het
plein zouden willen maken, verzoeken
we, om zich snel bij de commissie te
melden.

Samenstelling commissie
Lilian Versmissen, 1e Wilakkersstr. 1, 121569
Ton van der Plui.jm, Burghstr. 10, 123394
Hans Scheerlings. Burghplein 4, 120344
Rob Geraedts, 1e Wilakkersstraalââ, 124791
Leon van Gorp, St. Odulphusstraat 41, 126110
Betsy Osinski, Burghplein 19, 122683
Ben lJsseldijk, Burghstraat 64, 119226

Leon van Gorp.
Laatste nieuws:
Naar aanleiding van onze contacten
met de gemeente ziet het er naar uit,
dat het Burghplein qua prioriteit naar
voren geschoven wordt. Concreet
betekent dit in ieder geval, dat de
gemeent dit jaar nog geld gereser-
veerd wordt om de speelruimte op het
plein uit te breiden en opnieuw in te
richten.

Eigen bijclrage?

Een jaar woon ik nu in het Witte Dorp,
een buurt die door mij en vele anderen
(zie uitslag huurdersbijeenkomst) als
zeer prettig en mooi wordt ervaren. Met
verbazing lees ik dan ook de artikelen
in Wit op Zwart die over de herinrichting
van de buurt gaan. Verontwaardiging
over de slechte groenvoorziening,
verontwaardiging over een onwillige
gemeente die weigert te voldoen aan de
eisen van de commissie Herinrichting
en daardoor bijdraagt aan een 'niet
mon umentwaardig straatbeeld'.

Na jarenlang in de Kruidenbuurt te
hebben gewoond, begrijp ik goed dat de
gemeente haar prioriteiten niet legt bij
het Witte Dorp, maar eerder investeert
in een aantal sterk verpauperde wijken.
Bovendien lijkt het mij in deze tijd van
privatisering en afnemende subsidiëring
niet onredelijk dat de over't algemeen
niet onbemiddelde Witte DorP be-
wo(o)n(st)ers een eigen (financiële)
bijdrage leveren aan het welzijn van
hun wijk!

Jeanette Claessen
St. OdulPhusstraat 21
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PS: lt's your turn, DO lTll
Ferry Rovers
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Medeclelingen
Alle huurders hebben in februari een

blad over de huurcommissie onWangen.

Wij hebben daar een aparte uitgave van
gemaakt omdat de inhoud te groot van

omvang was voor de wijkkrant en het

informatie bevat die naar onze mening
waard is om bewaard te worden.
U vindt daarin o.a. antwoord oP de

vragen:
- wat is de huurcommissie
- wanneer kan ik naar de huurcommis-

sie gaan
- wanneer moet ik naar Bouw- en

Woningtoezicht van de gemeente
- waar moet ik op letten als ik de huur

commissie wil inschakelen
- hoe is de gang van zaken als een

beroep op de huurcommissie is

gedaan
- enkele nuttige adressen, o.a. van:

- de huurcommissie Eindhoven
- het secretariaat van de huurcom-

missie in Den Bosch
- de huurderslijn van de Woonbond

- adviezen die u bij onderhoudsklach-
ten van de Woonbond kunt krijgen
(tegen betaling).

Bijdit laatste punt maken wij u opmerk-
zaam op het f-eit dat u ook vaak -en

gratis!- een beröep kunt doen op Bouw-
en Woningtoezicht van de gemeente.

Wij raclen u dan ook aan om, als u
onderhouclsklachten hebt waaraan door
de verhuurder geen gehoor wordt
gegeven, éiirst Bouw- en Woningtoe-
zicht in te schakelen. Als u in uw recht
staat, geeft deze instantie u ook goede
adviezen of richt zich zelfs voor u tot de
verhuurder.

Als u het blad over de huurcommissie
niet meer hebt, kunt u desgewenst nog

een exemplaar opvragen bij een van de

contactpersonen die hieronder vermeld
staan.

De komende huurverhoging
6"t" ol 6,5o/o? Wat is er aan de hand?
Uit de krant en de nieuvvsberichten weet
u dat er een politieke rel dreigt over de
konrende huurverhoging' De staatsse-
cretaris van Volkshuisvesting wil per 1

juli de maximale huurverhoging
vaststellen op 6,57o. Een meerderheid
van de Tweede Kamer wil echter dat
deze maximaal 6"/"zalziin en nu reeds
de toezegging dat die ook zal gelden
voor 1996. De Staatssecretaris heeft
gezegd dat hij wel 6,57o moet vaststel'

Peuter- en kleutergYm

Enkele weken geleden zijn we bezig

geweest otn oP de zaterdagochtend
een gymnastiekles te organiseren voor
de peuters en kleuters uit de wijk'
lntussen hebben 10 peuters en kleuters

zich hieruoor aangemeld. Dat mogen er

gerust nog wat meer worden, vandaar
áe.e oproep in de wijkkrant' We

hebben intussen twee gekwalificeerde

krachten gevonden die samen voor de

invulling van de lessen zullen gaan

zorgen. ln overleg met de betreffende
Oames is ook het tijdstip van de gymles

nader bepaald op het uurtje tussen half

elf en half twaalf.
Zoals reeds eerder vermeld hebben we
als lokatie de gYmnastiekzaal van
basisschool de 1e Wilakkers weten te
bespreken. Verder verwachten we dat
de financiële bijdrage op ongeveer drie
gulden per kind per les zal bedragen,
maar dat hangt uiteraard af van het
aantal kinderen dat mee denkt te willen

len omdat hij anders 'contractbreuk' zou
plegen. Twee woningbouwverenigingen
uit de sociale sector, de NWR (Nationa-
le Woningraad) en het NCIV (Neder-

lands Christelijk lnstituut voor Volks-
huisvesting) hebben aan premier Kok
laten weten dat staatssecretaris
Tommel de wens van de Kamer moet
negeren inverband met het zogenoem-
de 'bruteringsaccoord' dat zij vorig jaar

met de regering gesloten hebben. Als

hij dat niet doet, staan zij er niet voor in
dat zii hun verPlichtingen kunnen
nakomen. Tegenover deze uitspraken
staat de mening van de Woonbond (de

landelijke organisatie die de belangen
van alle huurders behartigt). De
Woonbond is blij met het standpunt van

de Kamer.

De strijd wordt uitgevochten met

argumenten die gelden in de sociale
sector; de uitslag ervan is echter ook
van belang voor de huurprijzen in de
particuliere sector. Bij die argumenten
gaat het om het volgende:
Het vorig jaar heeft de toenmalige
staatssecretaris een overeenkomst
gesloten met de woningcorporaties en

de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten over een miliardenruilin de

volkshuisvesting. (Dat is het bruterings-
accoord waar Tommel oP wijst en

waarop de NWR en het NCIV zich
beroepen). Met dat accoord is een

bedrag van 35 miljard gulden gemoeid.

Kortweg komt het hieroP neer:
de corporaties hadden veel schulden
(leningen bij het rijk om woningen te

bouwen) en het rijk betaalde elk jaar

subsidies op de woningen. Er werd dus

veel geld "rondgepompt"' De bedragen

van de schuldaflossingen en subsidies
zijn nu tegen elkaar weggestreept.
Voorwaarde was dat de corporaties een
eigen financieel beleid zouden gaan

voeren waarbij de gemiddelde huurver-
hoging (5,57.) zou dalen naar 3,87"' Het
rijk zou dan minder subsidies hoeven te
geven waardoor de begroting van het
ministerie gehalveerd werd. (Hierdoor
vermindert weer de staatsschuld en

wordt de financiele Positie van

Nederland internationaal gezien weer
sterker). De overheid is nu gebaat met

een, over het algemeen, zo bePerkt
mogelijke huurstijging want daardoor
blijven de kosten van de individuele
h uursubsidie beheersbaar'

gaan doen. Wat leeftijd betreft denken
we in eerste instantie aan kinderen
tussen de 4 en 6 jaar' Kinderen die
jonger zijn dan 4 iaar zullen in het

algemeen moeite hebben met opdracht-
jes, en daardoor teveel aandacht
vragen van de leiding. ln voorkomende
gevallen, wanneer de ouders er van

overtuigd zijn dat hun koter van drie en

een half goed oPdrachtjes uit kan
voeren mogen die kinderen ook

meedoen. De eerste les vindt plaats op

1 1 maart, onder het voorbehoud dat er
zich dan meer dan '13 kinderen hebben
aangemeld. Als dekking voor de

onkosten vragen we een financiële
bijdrage van f.40,- voor de periode tot
de zomervakant¡e. Dit bedrag moet u in

één keer voldoen, het zou teveel
inspanning vergen om elke week van
iedereen de bijdrage te innen' U kunt
kinderen aanmelden bij Arna Govers
(Burghstraat 64, telefoon 040-1 19226)'
Kleuters uit andere wijken mogen ook
meedoen.

De corporaties zullen dan een sterk
wisselende huurverhoging moeten
toepassen (veel woningen weinig
huurverhoging en een klein aantal
sterke huurverhoging om er gemiddeld
goed uit te springen. Daarom was vorig
jaar afgesproken dat de huurverhoging
tussen 'l 995 en 2000 tussen de 6,57"
en 7,5o/o zou komen te liggen. Na het
jaar 2000 zou dan de gemiddeld
huurstijging gelijk kunnen zijn aan de
inflatie (die is nu ongeveer 2,5o/").

Dit alles is in de sociale sector mogelijk
als het bruteringsaccoord van 1994
wordt nageleefd. Voor de particuliere
sector - en zéker in onze wijk - is er
echter het nadeel dat vaak de maximale
huurverhoging zal worden opgelegd
terwijl de mogelijkheden voor een

individuele huursubsidie beperkt zijn.

Ðaarom zou het naar onze mening
goed zijn als de Kamerweigering (niet
meer dan 6%) als een middel gebruikt
zou kunnen worden om te komen tot
een wettelijke regeling waarbij de
positie van de huurders zowel in de
sociale als in de particuliere sector met
betrekking tot het huurbeleid is
vastgelegd.

De Woonbond vindt dat ook. Voor de

huurders in de particuliere sector eist
die:
1. De maximale huurstijging Per

woning mag niet verhoogd worden

als de wettelijke positie van de
huurders wat het huurbeleid betreft
niet is verbeterd.

2. Die wettelijke positie moet het
mogelijk maken dat de huurders
een verhoging die boven de
inflatiestijging uitkomt, kunnen
tegenhouden als de verhuurder
zich niet aan een aantal vast te
leggen onderhandelingseisen
houdt.

3. De huurcommissie moet de
verhoging kunnen verlagen naar
het inflatiepercentage als de
verlruurder niet duidelijk kan
maken dat de extra verhoging
redelijk is in het licht van de prijs-
kwaliteit verhouding.

Wij hopen u met bovenstaande wat
achtergrondgegevens verstrekt te
hebben voor wat er op het ogenblik
over de toekomstige huurstijgingen
gaande is.

Naschritt:
lnmiddels heeft de kamer beslist dat de
maximale huurverhoging 6% mag zijn.

Commissie H uu rdersbelangen
Lien de Jong,
Burghstraat 9 Tel. 11 14 45
Annemarie Westelaken,
Geldropseweg 146 1e1.122349
Kees Dongelmans,
Burghstraat 18 Tel. 11 82 98
Hans de Rooy,
Burghstr, 13 Tel. 11 83 59

dergangen hebben we kunnen
bewonderen; steenbokken, fel-gekleur-
de bijeneters, koningsarenden en
prachtige orchideeën hebben we er
gezien. De wandeltochten in de
onherbergzame Sierra Nevada zijn ,

niet alleen letterlijk, hoogtepunten.

La Lomilla biedt écht iets anders!

Wilt u meer informatie over deze unieke
plek, bel dan gerust of kom even langs
om foto's te kijken,

Jeanettte Claessen
Ben de Maagt

St. OdulPhusstraat 21

tel. 129508

Huurders

Huurdershoek

Kamperen in Spanie: La Lomilla
Toen we in 1992 via een adveftentie in

de Volkskrant op 'boerderij-camping' La
Lomilla in Zuid-Spanje terecht kwamen
om er onze vakantie door te brengen,
konden we niet vermoeden, dat deze
plek een zo belangrijke rol in ons leven
zou gaan innemen. lnmiddels zijn de
bewoners van La Lomilla, Harry en

Marianne, onze vrienden geworden en
proberen wij hier in Nederland, als hun
contactpersonen, mensen enthousiast
te maken om La Lomilla te bezoeken.
De uitzonderlijke rust, de schitterende
natuur, de luxe van de stilte, de ruigheid
van de Sierra Nevada, de pracht van
Granada: allemaal elementen, die La
Lomilla tot een heel bijzondere plek
maken. De meest fantastische zonson-



N¡k Osinski vertelt

Jan is op weg naar de bank. Als hij bij
de bank aankomt, ziet hij een man met
een pistool. Hij stapt in een auto. Jan
schrijft de nummerplaat op, Dan gaat hij
naar het politiebureau. Die zoeken op
waar de auto is. Na een uur zoeken
zegt de politie dat hij in Den Haag hoort.
Dan gaan ze naar de bank voor
ondervraging. Ze horen hoe de man
eruit zíet en dat hij een revolver had.
Dan gaan ze naar Den Haag. Daar
vinden ze bij een oud huis een briefje.
Daar staat op: neem iets heel kostbaars
mee naar het huis waar je dit briefje

Veel mensen o.a. ouders van jonge
kinderen, willen naast de zorg thuis,
graag "iets erbij doen". Deeltijdbanen
liggen niet voor het oprapen. Hobbies
en vrijwilligerswerk bieden soms
uitkomst.Een andere mogelijkheid is het
"professionaliseren" van je eigen
opvoedingservaring door -tegen
betaling- andermans kinderen in je
eigen huis op te vangen: GASTOU-
DEROPVANG. Kinderen van ouders
die beiden een baan hebben, zijn erg
gebaat bíj een goede kinderopvang. Om
verschillende redenen kan de voorkeur
gegeven worden aan opvang in een
gastgezin, Bv. de huiselíjke sfeer: een
opvangkindje draait gewoon mee in het
gastgezin. Ook de mogelijkheid om
persoonlijke wensen van beíde partijen
op elkaar af te stemmen kan een rol
spelen, Verder kan flexibiliteit in
opvangtijden van belang zijn; dit kan
onderlir'g worden afgesproken. De
groep "vraagouders" (de ouders die
opvang zoeken voor hun kind) blijft
groeien. Daarmee worden de mogelíjk-
heden voor gastouders om "aan de
slag" te gaan ook vergroot, Ouders die
liever thuisblijven om voor hun eigen
kinderen te zorgen, kunnen zich
hiermee een baan verschaffen in hun

Itlieuwjaarsborrel
Het was gezellig druk op de nieuwjaars-
borreldie op 8 januari in de plaza futura
gehouden werd. Dit kwam mede door
het grote aantal nieuwe bewoners van
de Witte Burgh die de moeite hadden
genomen om nacier kennis te maken
met de buren. Even een korte terugblik
op het afgelopen jaar en een speldje
voor Hetty de Groot en Lilian Versmis-
sen voor hun activiteiten m.b.t. het
Ê)evrijdingsfeest, waarna er getoost kon
worden op het nieuwe jaar. Onder het

De bankoverval
I

Thuis zijn en toch een baan hebben, kan dat?

vond. Dus gaan ze meteen iets
kostbaars zoeken. Ze vinden een grote
edelsteen. Dan gaan ze naar het huis.
Ze leggen de edelsteen op de grond.
Dan valt er een kooi op ze. De overval-
ler komt, Hij pakt de edelsteen en rent
weg. Ze maken de kooi open met een
vijl. Dan gaan ze achter de overvaller
aan. Na even zoeken pakken ze de
dief. Hij gaat in de gevangenis.

Nik Osinski

De volgende keer mag Nina Jansen
een verhaalveftellen.

eigen huis. Een eigen inkomen (f. 5,00
per uur per kind) in combinatie met de
zorg voor het eigen gezin kan op deze
manier gerealiseerd worden..

Alleen: Hoe krijg je zoiets geregeld?
Hoe kom je aan een vraagouder, een
die goed bij je past? Stel dat zich
problemen voordoen, hoe pak je dat
aan? Hoe gaat het met de betaling?

Stichting Kinderopvang Humanitas is
een professionele landelijke organisa-
tie, die een jarenlange ervaring heeft
opgebouwd in het bemiddelen en
begeleiden van gastouderopvang.
Zodra een aanvraag voor gastouderop-
vang binnenkomt, zoeken wij een
gastgezin, dat zoveel mogelijk ín de
eigen buurt van het kind woont en dat
zoveel mogelijk aansluit bij het
"vraaggezin". Ook nà het tot stand
brengen van een koppeling tussen
beide patijen, wordt er gezorgd voor de
noodzakelijke begeleiding.
Gastouders, met name woonachtig in
Stratum, die geïnteresseerd zijn
kunnen bellen voor meer informatie of
om zich in te schrijven met het regio-
kantoor Eindhoven : 040-467395.

genot van een drankje raakten
bewoners uit de oude en nieuwe wijk
druk met elkaar in gesprek, tenvijl de
kinderen (ontzettend veel) genoten van
een zakje chips en limonade. De foto_
tentoonstelling en video-voorstelling
van het bevrijdirrgsfeest werden druk
bekeken. Over feesten gesproken;
Wieger Cornelissen (voorzitter van de
Witte Burgh) wist ons in zijn toespraak
te veftellen dat er medio mei weer een
feest op stapel staat, lets om weer naar
uit te kijken, lijkt ons,

Het bestuur van de Stichting Witte Dorp
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Kinderboerderij op het Burghplein?
Op 4 december ging Sinterklaas met heel veel kinderen en hun ouders door het Witte
Dorp op weg naar de Plaza. Ook dit jaar weer zorgde de muziek voor het extra feestetijk
tintie. Wie van iullie weet zich nog te herinneren dat Kiki Jansen en Roos Ong bij de Sint
ziin geweest nzet een groot vel papier met wet 50 handtekeningen van kinderen uit het
Wítte Dorp? Roos en Kiki en al de kinderen die een handtekening hebben gezet willen
dat er iets gebeurt met het Burghptein. Zij hebben de wens om er een kinderboerderij
van te maken. Sint was heel verrast met dit leuke idee en beloofde dat hij het zal
bespreken met het bestuur van de Stichting het Witte Dorp. Enkele weken hierna kregen
Kiki en Roos een brief van de secretaris van de stichting het witte Dorp:

ffid,$ffiþ
DORP
DE BURGH

en

Aan: Roos Ong
St. Odulphusstraat 1

Eindhoven

Kiki Jansen
St. Odulphusstraat 26
Eindhoven

Eindhoven, 30 januari i995

Namens het bestuur van de Sticht¡ng het Witte Dorp,

Jaco van der Stelt.

Beste Roos en Kiki,

Aan sinterklaas hebben juilie een hereboel handtekeningen gegeven voor een
kinderboerderij op het Burghprein. Het bestuur van het fo¡ttioórp rreettìan
Sinterklaas die handtekeningen gekregen.

we vinden het een prachtig pran, die kinderboerderij. Maar of het kan, dat weten
we nog niet. Het kost veel geld en ook andere mensen mogen zeggen wat ze
willen op het plein.

wij vinden net ars juilie dat e-r iets aan het Burghplein moet veranderen. Er is bijnageen gras meer, ars het.heeft.geregend kun je er niet meer speren van de modâer,
er z¡tten allemaal hobbels in de rolschaatsbaãn en nog veel meer.

Nu is er een groepje mensen dat gaat nadenken over hoe het Burghpre¡n moet
worden, ze gaan aan aile mensen in de wijk vragen wat ze graag úitien op net
Burg.hplein. Dan gaan ze mensen die daar voor leberd r,eoïen,-uráéËn àm eerstte tekenen hoe het worden moet op het prein. eñ oan gaan we net ¡ñ rlet echt
maken op het plein. Maar dat duurt nog wel een poos.

Aan.dat grogpi! mensen hebben we juilie idee voor de kinderboerderij gegeven.
we kunnen jull¡e niet beloven dat er éen kinderboerderij komt, maar weîoen heel
erg ons best om er een mooi en reuk prein van te makén. oan xunnenluìtie erfijn
spelen.

fls 
jullie jets willen vragen of vertellen over het plein, mag je me gerust opbellen ofeen keertje langskomen.

STICHTING

NITTE

Klein nieuws

Ssetariaåt: St. Odutphussùaat 19, 5614 AN Eindhoven Tel. O4S1æ112
Râbobank E¡ndhoven. bækrek.nr. 35OO 17 719, poslrek.nr. 27 æ 62

lngeschreven bij de K.v.K. te Êindhoven onder nummer S O8B32s

Nieuwe penningmeester
Voor bestuur stichting Witte Dorp

Hoera! een nieuwe penningmeester.
Welkom Anja Alink in het bestuur van
de Stichting Witte Dorp. We waren bang
dat er voorlopig een vacatu re zoL)
blijven voor de funtie van penningmee-
ster toen er niemand, maar dan ook
niemand op de advertent¡e in de vorige
Zwartop Wit reageerde. Gelukkig boãd
Anja spontaan aan om deze taat op
zich te nemen. We wensen je veel
plezier en succes toe.

- Op klaarlichte dag is er ingebroken in
een huis aan de Wilakkerstraat. Er
ziin 2OO CD's meegenomen.

- Bijna alle "verboden toegang" bordjes
zijn uit de gangetjes weggehaatd. ln
het vervolg toch maar met bouten
bevestigen, veiligheidsraad.

- De Solexrage breidt zich uit in het
Witte Dorp. Misschien is het leuk om
de Witop Zwart krant op de hoogte te
houden van tips en wetenswaardig-
heden.

- Er is weer ingebroken in een auto in
de St. Odulphusstraat.

Heeft U klein nieuws voor deze rubriek,
meldt dit dan aan één van de leden van
de redaktie.
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