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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven. Jaargang 5, nummer 2, september 1995

Geslaagde Kennismak¡ ng met nieuwe buren
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"Bereik van internet niet groter dan een
wijkkrant", Een ander probleem is dat
we nog niet beschikken over een
computer die geschikt is om een WWW-
homepage oP te maken. Natuurlijk
zouden we met een E-mail versie
kunnen beginnen, maar dat is lang niet
zo interessant. U kunt natuurlijk
meepraten over dit onderwerP' We
hebben nog geen discussieforum
geopend op het net, maar u kunt
reacties sturen aan: reda¿tie Wit op
Zwart, NLNOVLEX@ IBMMAIL'COM'
Mocht u nog geen internet aansluiting
hebben dan zij wij ook gewoon via de

telefoon en de brievenbus te bereiken.
De Redactie
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vorig jaar juli werden de eerste huizen opgeleverd, ruim drie fuvart iaar later ziin alle

huizen bewoond en de meeste tuintjes aangelegd. De geboo.rte van een enthousiaste

wijkmetmensendieheetbewustvoordez'ept-exgexozen'hebben.Endatwildenze
laten weten ook. op 20 meijt. organiseerdeÅ z¡i ãen feest voor iong en oud met als

eregasten de bewoners u"n du Sõhatmstraat en het Witte Dorp'

poel niet te overzien was' Maar met

vereende krachten kwam hettoch nog

goed; en kon er een sPortieve wed-

õtti¡O g""p"eld worden' 's Middags

*"r,4 aã voetbalwedstrijd op het terrein

van Eikenburg gespeeld' Het was een

lust voor het oog en het niveau van

voetbal viel beslist niet tegen' De

uitslag van deze twee wedstrijden was

uoo, õn" niet echt belangrijk' Om deze

aardige, enthousiaste mensen ook

graag tegemoet te komen en ze een

õrett¡g gãvoel achteraf te geven zodat

ze vãtgenO jaar wederom een feest

zullen 
-organiseren, werd de uitslag

precies zoals wij die wilden! Beste

voor-achter-links-rechts-buren, het was

aangenaam kennis te maken' 
redactie
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Elke zich zelf respecterende krant heeft
tegenwoordig een "site" op internet en

bij vookeur zelfs een "World Wibe Web
Home page", De redactie heeft zich
erover beraden of ze aan deze rage
mee moet doen, De voordelen zijn

duidelijk. Over de hele wereld kan de

wijkkrant gelezen worden en oud-
bewoners die geëmigreerd zijn kunnen
via internet toch nog oP de hoogte

blijven van het nieuws. Daar tegenover
staat dat we speciaal voor onze wijk

schrijven en die mensen het best
bereiken via de brievenbus, We

vermoeden dat het aantal internetaan-
sluitingen in de wijk erg gering is. ln de

NRC (inmiddels ook op internet) heeft

zelfs een stuk gestaan met de koP:

Planontwikkeling BurghPlein
Het gaat goed met de Plannen voor de

herinrichting van het Burghplein' Er is
de afgelopen maanden hard gewerkt
door een zestal ontwerPers en acht
commissieleden. ledere ontwerper had

een ontwerp gemaakt, uiteindelijk zijn

er daarvan drie overgebleven. Na deze

ontwerpen getoetst te hebben aan het
programma van eisen en wensen is er

dool drie ontwerpers aan een definitief
voorstel gewerkt. Dit ontwerp is reeds

met de gemeente doorgesProken, die

aangenaam verrast was door de kwali-

teit van het ontwerp. Momenteel onder'
zoekt de gemeente de kosten van het

ontwerp. Wanneer er inzicht is in deze
kosten en de realiseerbaarheid van het

plan, zullen we het ontwerP aan de
'bewoners 

voorleggen. Dan moet ook
bekend zijn wanneer het plan uitge-
voerd kan gaan worden' Met name de

financiële haalbaarheid liikt een pro-

bleem daar de gemeente in ieder geval

niet over voldoende budget beschikt'
De commissie zal dan ook sponsors
voor de realisatie van het plan gaan

zoeken. ldeeën en of hulp om sponsors

te werven zijn van harte welkom' We

verwachten dit najaar nog het definitie-

ve plan en de datum van uitvoering

bekend te maken aan de bewoners'
We houden u oP de hoogte'

Commissie herinrichting Burghplein

Het begon 's middags voor de kleinties

met spelletjes, kruiwagenrace en er

stond een heus springkussen' Jammer

dat die middag het weer niet echt

meewerkte. Aansluitend was er een

gezamenlijke barbeque die door de

tvilnelm¡nafanfare ondersteund werd'
'S avonds feestavond met live muziek

en mogelijkheid tot dansen' De sfeer

*"" pim.; voor de getrainde wido

bewoÀer iets te kort maar daar doe je

als gast niet moeilijk over' Een heel

leuklnitiatief was de volleybalwedstrijd
tussen de dames van beide wijken en

de voetbalwedstrijd tussen de heren

van de beide wiiken' OP zondagoch-

tend werd met man en macht het

burghPlein gereed gemaakt; het was

een-heel karwei daar de grote modder-

Wit op Twart oP internet

Organisatie Sinterklaas
Wie helPt Sinterklaasfeest mee

organiseren? Eind november vereert

Siñterklaas het Witte Dorp altiid met

een bezoek. Natuurliik willen we graag

dat hij ook dit jaar weer komt' Om zijn

Uezoét< tot een feest te maken is enige

voorbereiding nodig. Wie helpt mee?-

lnformatie bij: Jaco van der Stelt, St'

Odulphusstraat 1 9, telefoon 120112'

Gezocht:
Nieuwe bestuursleden
Koninginnedag, BurghPlein, feest,

nieuwjaarsborrel. Dat ziin zo wat

activiteiten van de Stichting Witte Dorp'

Hulp van vele vrijwilligers maakt dit

mogelijk. Voor het bestuur zoeken we

enkele enthousiaste mensen die mee

willen denken over deze activiteiten en

alles wat zich in de wijk voordoet' Wie

doet mee?
lnformatie bij: Jaco van der Stelt, St'

Odulphusstraat 19, telefoon 120112 of

bij Lilian Versmissen, 1 e Wilakkerstraat
1, telefoon 121569.

Reiservaringe n
Ook dit jaar weer hebben vele bewo-

ners genoten van een heerlijke, vooral

zonnige, vakantie, Zowel binnen als

buiten de grenzen van het Witte Dorp'

Bij thuiskomst worden de vakantiever-
halen uitvoerig uitgewisseld' De redak-

tie leek het een leuk idee om mensen

die een'speciale' reis hebben gemaakt,

te vragen hierover verslag te doen in

de wijkkrant. Mocht u zich dus geroe-
pen voelen, omdat u een leuke, aPañe

en/of interessante vakantie hebt be-
leefd, meldt u zich dan gerust aan'
zodat wij uw reisverslag kunnen plaat-

sen in de volgende krant' OP ons

verzoek heett Ton van Baars de spits

afgebeten. Een heerlijk reisverslag over
China, te vinden oP Pagina 6.

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

Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 a 126697

Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26 a 1 12688

Mãrian v.d. Laag, St. Odulphusstr. 41 Ê ',l261 1 0

Els Rooimans, BurghPlein I Ê 114112

Overige medewerkers:
Jaco-v.d. Stelt, Peter Meeuwis, Kees Dongel-

mans, Ton v.d. Pluim, Fred Rooimans, lrene

Wolbert, Nina Jansen, John Jansen, Ton van

Baars, Edjoe Osinski, mevr, Maat.

Kopij voor het volgende nummer:

vooil november 1995. De redaktie behoudtzich
het recht voor stukken in te korten.
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W¡dogram
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U heeft ons een aflevering van de krant
moeten missen, maar voor de doorge-
winterde puzzelaars is hier weer een
widogram. Dit keer is er geen thema,
maar veel woorden houden wel ver-
band met het Witte Dorp en enkele
artikelen uit deze krant. De uitslag van
hetvorige widogram heeft al in de krant
van maañ gestaan. Ook dit keer wordt
er weer een fles Vin du Dok onder de
inzenders verloot. Uw inzending kunt u
voor 1 november inleveren bij Lex
Bosselaar, St. Odulphusstraat 19.

Lex Bosselaar en John Jansen

Horizontaal
4 hiernaast gaat het verhaal over

herrie (12)
6 dit stel gaat hier passend mee om

(8)
7 wordt op gezette tijden voor vol

aangezien (4)
8 dubbele werknemer (10)

9 dit rad komt snel (3)
10 brengt Nasa't gevoelig in trilling (5)
11 dit neem ik voetstoots aan, maar

niet in dank (5)
13 afgekorte snelle hulp (4)
14 ongewenst fleurig in haar (4)
16 moedervlies? (8)
17 toon je vorige relatie (5)

Verticaal
1 in deze straat verloor zij haar man

(7)
2 hangt aan een aanstootgevende

boom (13)
3 steunt op de norm (9)
4 houdbaar onderwijsgebouw is uit de

tijd (12)
5 luidruchtige gele kak (7)
10 sprekend openbaar vervoer beslist

(7)
12 hevig aangeschoten spring in de

wei(3)
15 6" aandrift van de mens (3)

lawaai in de zomer?
- De wannte heett ook tot opschudding

geleid, in de laatste wanne week was
er een oploopje en vechþartij in de
Burghstraaat. Uiteindelijk zijn er nog
acht politie-auto's bijgekomen.

- Ook nu zijn er weer veel nieuwe
bewoners. Er hebben veel huizen te
koop gestaan. Welkom nieuwe buren.

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

Ontspann¡ng

Men neme een v¡n du dok
Mevrouw Maat uit de 2e wilakkerstraat
heeft deze keer gezorgd voor het
hierna volgende recept:

t{nrtge quicfr¿ Dulofr

Benodigdheden:
- 6 plakjes diepvries bladerdeeg
- blikje tonijn in olie
-3of4tomaten
- 2 uien
- 150 gram geraspte kaas
-1ei
- flink scheutje room
- ltaliaanse kruiden

//.

Advertenties Gevraagd:

Bereidingswijze:
Beboter de quichevorm en bestuif deze
met bloem. Bladerdeeg laten ont-
dooien, op plastic folie stergewijs uit-
spreiden en er een ronde lap van
uitrollen. Deeg in de vorm, vervolgens

Gevraagd:
Lieve niet rokende oppas of oppasgezin
voor onze 4-jarige zoon.
- brengen en halen van de

Wilakkersschool
- enkele keren per week
- buurt of nabij Witte Dorp
- ingang per 1 oktober.
Tel.118762

Gezocht:
Wij zoeken een babysit, voomamelijk
voor's avonds, voor ons dochtertje van
11/z jaar. Leeftijd ca. 15 jaar of ouder.
Leon Mevis, Jacqueline van Spaan-
donk, 1' Wilakkerstraat 42, lel. 124690

Gezocht:
Originele tochtdeur voor gang beneden
van middenwoning. Tel 126238.

Te koop:
Wegens verh uizing/overcompleet:
2 x 3-zitsbankjes, kleur antraciet,
stofien bekleding, strak modern,4 jaar
oud. vraagprijs: / 1 250,-.
Gasfornuis met elektrische oven, merk
Pelgrim, kleur wit. Vraagprijs f 150,-
Zonnehemel, 10 lamps met tijdschake-
laar, kleur bruin. Vraagprijs /300,-
Koelkast, merk WhirlpooUPhilips, 3 jaar
oud, in zeer goede staat, kleur wit,
tafelmodel. Vraagprijs /350,-
2-Persoonsbed, met ombouw, nacht-
kastjes en matras. Vraagprijs f 2OO,-

Tent, merk super adelaar3, royaal 2-
persoons, geen lichtgewicht. Slechts 2
weken gebruiktl Vraagprijs: f 200,-
lngrid en André, Burghstraat 45,
tel. (na 18.00) 11 20 02

Te huur:
Voor feesten en partijen: Poppenkast.
Deze was te zien op de koninginnedag
op het Burghplein, Kosten: f15,- per
dag. lnlichtingen: O4O-126298, Brigit
Dalmeijer.

de tomaten in plakjes op de bodem
leggen. Daarover de tonijn, hierna de in
ringen gesneden uien. Klop het e¡ met
de room en voeg zout, peper en ltali-
aanse kruiden toe. Schenk dit over de
quiche. Geraspte kaas erover en
plaatsen in een voorverwarmde oven
(200 graden), Ongeveer 30 minuten
bakken.

Smakelijk eten.

P.s. Tonijn kan natuurlijk vervangen
worden door bijvoorbeeld een blikje
zalm.

De pollepel geeft mevrouw Maat door
aan haar nieuwe buurvrouw Hinke
Mulder. Haar Dudok-recept ziet de
redaktie graag tegemoet uiterlijk 1

november.

Speelgoed en kleding
lk ben Brigitte Huben. lk ben 19 jaar en
doe de richting sociaal pedagogisch
werk op het Kempenpoort, Nu zit ik in
mijn stagejaar, lk loop stage op het
kinderdagverblijf "De Toverfluit". lk heb
het daar erg naar mijn zin. De reden
waarom ik in dit blad schrijf is de
volgende:
ln december ga ik samen met een
vriendin en haar ouders naar Slowakije
(vroeger Tjegische Slowakije), We gaan
daar twee weeshuizen bezoeken. Eén
weeshuis voor kinderen van 0-3 jaar en
een ander voor kinderen van 6-18 jaar.
Wat ik nu zoek is speelgoed en kleding
voor deze kinderen. lk hoop dat u mij
daar aan kan helpen. Mocht u iets
hebben , dan kunt u het naar de
Toveffluit brengen (St. Adrianusstr. 64).
lk ben er elke dag, behalve woensdag,
van 9.00 tot 17.30 uur. Ook kunt u het
onderstaande nummer bellen.

Brigitte Huben
Ravensdonk 69

Eindhoven
te|.510578

Te koop:
Wijn Vin du Dok, village blanc.
1 fles /11,-
1 doos (12 flessen) Í'125,-
St. Odulphusstraat 41

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven van
Dudok" f 25,-
Kalender Witte Dorp f 17,50
Affiches f 5,-
Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,
tel. 120112

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties te plaatsen. Wij rekenen
f2,50 per advertentie. U kunt uw
advertentie of oproep inleveren bij elk
lid van de redaktie.

Klein nieuws
- lnbraken blijven het Witte Dorp

teisteren. ln de St, Odastraat is op
klaarlichte dag ingebroken. Op het
Burghplein is een poging tot inbraak
verijdeld, omdat de buren in de gaten
hadden dat er iemand in de achtertuin
stond.

- Later is er wel ingebroken aan het
Burghplein, nog welaan de voorkant.
Via het bovenraampje kon het
voorraampje geopend worden,

- ln de zomer lijkt al het lawaai erger te
worden, of maken de kippen meer
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Hemelvaderstour 1995 Solex rage
op 24 mei, om twee uur, wordt het staftsein gegeven voor een ware uittocht uit anze

øüurt: 40 vaders en 39'kinderen vertrekken voor de viide Hemelvaderstour uit onze
joige øuurtgescniedenis. Terwi1 de buu¡t zich opmaa6 voor een rustig weekend, sleept
'de-karavaán zich voort, volgepakt met alle wetwillende donaties van onze sponsors -

bier, snoep, mutsen, t-sn¡rts, øarøecue-sets, etc', etc' - langs de Belgische wegen naar

Sart-te s- SPa, o n s re i sdoel.

Dit weekend is onze eerste Lustrum

Tour, hetgeen de organisatie heeft
geinspireerd om deze Tour het thema
icomfort' mee te geven. Er waren dan

ook een drietal voorbereidende verga-

deringen nodig om alles tot in de punt-
jes te regelen. Maar de inzet van zo-

veel vaders moet haast wel tot succes

leiden. Hierbij moet de naam van Edjoe

Osinski genoemd worden als voorzitter

die erin is geslaagd om aldeze organi-

satorische kwaliteit in goede banen te

leiden.

Van de gebeurtenissen zijn aantekenin-
gen gemaakt, waaruan wij u enkele
gedeelten niet willen onthouden:

Dag 1: aankomst
ttei ¡s nu 22.00 uur. We hebben de

eerste waarschuwing al binnen van de

campingleiding' Ze hebben begrip voor
de omstandigheden - EuroPacuP -

maar na tienen moet het eigenlijk
geheel stil zijn. De vaders hebben zich

verzameld in de feesttent, die voor de

gelegenheid als voetbalcafe is inge-

richt, met televisie en bijbehorende
catering. we zijn tegen het einde van

de middag allemaalgearriveerd - geen

pech - en hebben ons geinstalleerd op

een speciaal voor ons gereserveerd
gedeelte van de camping' Het avond-

maal hebben we gebruikt in het cam-
pingrestaurant. Voor het eerst zagen

we hoe groot de club eigenlijk is!

Dag 2; steenkolenmiin/oude haP

Hei eerste otficiële programmaonder-

deel, een bezoek aan de steenkolen'
mijn te BlegnY, is meteen een groot

=utces. 
'Mijngas' is volkomen reuk- en

smaakloos volgens de gids, maar

daarover verschillen sommige vaders

van mening. De kinderen loPen met

hun handen aan hun oren, want onze

gids vindt het nodig de diverse boor'
irachines te demonstreren' Beneden is

het donker, vochtig en lawaaierig;

bovengronds is het heerliik warm weer'

De kiñderen kunnen zich in de speel'

tuin heerlijk uitleven.'s- Middags op de

camping hebben we met vereende

Xraci'rteñ de feesttent verplaatst, tot

vermaak van onze mede-camPingga-
sten, Wie had een van hen trouwens

wijsgemaakt dat we van de vereniging

Echtg en oten-van-Vrouwen-in-Detentie
waren? Het avondeten hebben we

deze keer zelt verzorgd: barbecue met

de onvolprezen Osinski'salade' De

avond was de Avond van de Oude

Hap: John, Henk, Kim, Edjoe, Leon'
Gijs en Marcel. Wat doet een Oude

Hap? Moppen vertellen en samenzang:
het Hemelvaders Mannenkoor verzorg-
de een unieke vertolking van het
Hemelvaderslied.

Dag 3 : Coo/KaraokeÆoeten
Een tet<tcer dagje kinderuermaak, een

bezoek aan PretPark Coo, en daarna

als hoogtepunt de karaoke in de feest-

tent. Zoãb we gewend waren was alles

perfect georganiseerd, met muziekin'
stallatie, video, mengtafel, licht e'd' Eus

Hennie Huisman Ong Presenteerde,
met als deskundige iury Ronald, Ad en

Marcel. En dan de artiesten! Gelukkig

is alles op video vastgelegd. De leiding

had de avond wat lichtzinnig uit handen

gegeven aan de'foeten' Fred en Peter'

Éoã t'tet precies zo gekomen is kan

niemand meer achterhalen, maar na

een college van Fred trof men de

vaders aan oP ski's, in het donker hun

weg zoekend over de camPing, met

'enãossables' op de rug, onder begelei'
ding van tromgeroffel, onder luide

uitroepen van links-rechts, in die volg'
orde (?). De 'endossables' (rugnum-

mers) waren door de vaders zelf

geschilderd ter voorbereiding van de

õkiwedstrijd. Tot ieders verbazing

bleken ze van verrassend hoge artistie-

ke kwaliteit. Voor verkoop op de cam-

ping waren ze helaas niet meer ge-

schikt, zodat Giis - nog bedankt voor

het financiële management - alsnog

met de pet rond moest om de ontstane

tekoñen af te dekken' Comfort heeft

natuurliik ook zijn Prijs'

Dag 4: lnPakken en wegwezen
's-Zondags is op het Burghplein onder

orote belãnostelling de video veftoont

í.n het weekend. ledereen heeft

kunnen zien dat de Hemelvaderstour

voor de kinderen een geweldige bele-

venis is. En de vaders? Nog een keer

naÞraten en dan de voorbereidingen

uoät een volgende Hemelvaderstour'

succes verzekerd! 
Peter Meeuwis

wi k Pagina 3

Nostalgie of gewoon regressie ?
Een felt is dat bij het zien van zo'n oude solex iedereen met een onmiskenbare vefte-
dering in de stem aangeeft hier vroeger zetf op gereden te hebben. En bliikbaar met
plezier.

2
T
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De klank van de stem dus, maar ook

de gezichtsuitdrukking wordt zachter'
gn i¡e daar, hii tekent zich af, de "so-

lexglimlach". Niet de mysterieuze

Monalisa-look, maar dieper en door-

leefder, Zoveel theorieën als er zijn

rondom het Monatoetje zoveel raad-

sels zijn er omtrent deze solexglimlach'

Na het zien van een solex volgen

automatisch de anekdotes: "lk ben er

bij m'n vader achterop heel Nederland

dóor getoerd", "lk heb heel wat sproei-

ers dóorgeblazen, ik proef 't nog", ]l[
had 'm õPgevoerd, hii reed ô0", "Wii

plakten atti¡a schuurPaPier om de

äandrijfrol". Geheel verschillende

herinneringen maar steeds diezelfde

glimlach. Alsof er iets was, iets ge-

ãreenschappelijks, iets waar men liever

niet over Praat.

Nu diverse witte dorp bewoners zich

van dit vervoermiddel bedienen neemt

de kans op het ontraadselen van deze

glimlach toe. Durven zii al le dalen in

ãe bronnen van hun drijfueren om te
achterhalen waarom zii oPnieuw oP

zo'n ding gaan zitten? ls het de tast-

baarheidsvergroting van de herinne'

ring door er weer een te willen heb'
Ueñf . Ot is het de lustbeleving van het

rijden zelf? Misschien dat de trilling van

dê tandeloze overbrenging van stenen

rolletje op rubberband als een soort

hersenmassage wordt ervaren? Of

Utijn ft"t opvãtlenA uitgevoerde zadel

een soort voorversterker van boven-

oenoemd fenomeen en werkt dit tysio-

iogisch veel dieper in dan men durft

toãgeven? Misschien ziin zii zich niet

""n-. 
b"*u"t van de intense bevredi'

oino die het rijden op een solex geeft'

Én 
-rn"t 

"zij" bedoel ik de doe het zelver

die een éolexbezitter per definitie is'

Voorlopig zieie er steeds meer' (Al 13

in het witte dorP)'

John Jansen
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ln april hebben wij als Commissie
, Huurdersbelangen een enquête ge-

-' houden waarin de mening van de
huurders gevraagd werd over:
1. het woongenot in het algemeen
2. diverse onderdelen van het pand,

zowel binnen als buiten
3. de communicatie met de verhuur-

der en de resultaten hiervan
4. een aantal algemene zaken met

betrekking tot hun eigen situatie.

Wij waren benieuwd naar de uitslag
van deze enquête. Op de eerste plaats
om te zien of er punten uit te halen
zouden zijn die wij in de maand juni
met de beheerders Nienhuis-Luiten en
Van der Meeren zouden kunnen be-
spreken. Op de tweede plaats hoopten
wij er een aanwijzing in te vinden of er
voor het werk van de commissie huur-
dersbelangen voldoende belangstelling
bestaat. Gelukkig was voor beide
zaken een positieve conclusie te trek-
ken; wij danken dan ook alle huurders
die de tijd en moeite genomen hebben
om de enquête in te vullen.

Het is een bekend gegeven dat in grote
steden de respons op een enquête
over het algemeen laag is; vaak krijgt
men nog geen 50% van de formulieren
terug. Dat is jammer, want hoe groter
de respons is, hoe duidelijker uitspra-
ken mogelijk zijn. Krijgt men 707" terug,
dan mag men al heel blijzijn. Wij had-
den 88 formulieren uitgedeeld; 55
kregen wij geheel (of gedeettetijk)
ingevuld weer terug. Dat is dus een
respons van 62,5o/". Dat is voor ons
een teken dat de huurders in het alge-
meen belangstelling voor ons werk
hebben en bovendien is het aantal
groot genoeg om duidelijke conclusies
te trekken, Dit geldt des te meer als wij
de uitslag zien in het licht van de vol-
gende opmerking:
Bij statistische verwerkingen geldt o.a.
de regel: als de niet-respons groep wat
samenstelling betreft niet sterk afwijk
van de groep die wél antwoordde, dan
zullen de mensen die het formulier niet
hebben ingevuld waarschijnlijk gemid-
deld niet anders scoren dan degenen
die wél geantwoord hebben. Dit ver-
hoogt in onze situatie nog de waarde
van de enquête.

Bij de verwerking van de antwoorden
hebben wij vier overzichten gemaakt:
- een overzicht voor de huurders van

Nienhuis-Luiten met de opmerkingen
die zij gemaakt hebben;

- een overzicht voor de huurders van
Van der Meeren met hun opmerkin-
gen

- een overzicht voor de huurders die
via anderen huren,

- een overzicht van de drie overzichten
samen (="Totaaluitslag").

Vanuit de totaal uitslag geven wij u
hierbij een aantal gegevens.

Uitslag van de enquete
1 Het woongenot in het algemeen
33 van de 55 huurders beoordelen dit
als GOED (610/"),20 (37o/") als NOR-
MAAL en 1 (2%) als MATIG.

2 Diverse onderdelen van de woning,
zowel binnen als buiten
Opmerkelijk is, dat de scores voor
'GOED" hier fager zijn; "NORMAAL",
"MATIG' en "SLECHT" scoren veel
hoger. Vaak worden dezelfde zaken als
"MATIG' of "SLECHT' genoemd:
badkamer, toilet, zolder, keuken,

Huurdershoek

Huurders

Dienst Onderhoud). Het bleek dat men
terdege kennis had genomen van de
enquête en de uitslagen,
Het gesprek verliep zeer ge-
structureerd. Als grondbeginsel geldt:
voorzieningen die er zijn, moeten naar
behoren functioneren; de beheerder
heeft de instandhoudingsopdracht. Als
de huurders klachten hebben, moeten
ze die vooral kenbaar maken! Nien-
huís-Luiten heeft een nieuw systeem
voor de klachtenverwerking: als de
klachtenkaart binnenkomt, gaat er een
fax naar een aannemer én een brief
naar de bewoner waarin het telefoon-
nummer van de aannemer vermeld
staat. De aannemer zal de reparatie in
zijn werkrooster moeten inplannen,
maar als het te lang duurt, kan de
bewoner zetÍ de aannemer opbellen.
Nienhuis-Luiten gaat werken aan een
controle achteraf. Vindt de huurder dat
de klacht niet goed of niet naar wens is
verholpen, dan zou hij een nieuwe
klachtenkaart met beschrijving van zijn
probleem moeten insturen.

Bij calamiteiten is Nienhuis-Luiten 24
uur per dag ook in de weekeinden te
bereiken; eventueel via het antwoord-
apparaat waarop men de telefoonnum-
mers hoort van de mensen die men
kan bellen.

Voor het groot onderhoud gaat de
AMEV op een 3-5 jarenplanning. Etk
jaar wandelen enkele mensen van de
AMEV en Nienhuis-Luiten door de wijk
en bekijken de huizen. Dit jaar is het
schildenuerk aan de beurt (deuren en
houtwerk). Aannemer de Haan heett de
opdracht de huurders van te voren te
informeren. Door de ligging hebben de
zuidgevels meer te lijden dan de noord-
gevels; zo kan het gebeuren dat
slechts één kant van de huizen onder
handen wordt genomen (wat soms bij
de mensen vragen doet oproepen).

De ketels van de centrale verwar-
ming worden bij veroudering vervan-
gen en naar boven verplaatst tenzij dit
laatste door breekwerk en het leggen
van buizen té veel kosten met zich
meebrengt. Ook de kEukeninrichtin-
gen worden vervangen als zij niet te
repareren zijn. Als u gaat behangen,
geldt het volgende: verwijder het oude
behang door middel van afstomen.
Zou het stucwerk dan toch loslaten, belt
u dan even naar Nienhuis-Luiten. Daar
komt dan iemand van kijken en de
schade aan de muren wordt op kosten
van de AMEV hersteld. Het verhelpen
van verstoppingen in de oude gresbui-
zen neemt de AMEV voor zijn rekening
als die veroorzaakt zijn door worteling-
roei en de bomen niet door de bewoner
zijn geplant. Hierbij deed men een
uitdrukkelijk verzoek: "Pas op met het
planten van bomen!" Aan de vochtig-
heid van de schuren met alle gevol-
gen voor de binnenkant van de muren
is weinig te doen (éénsteenslaag). De
huurders worden bij een eventueel
vertrek niet op losgelaten pleisterlagen
aangesproken als er gezorgd is voor
ventilatie. Wat de tochtisolatie betreft:
het dichten van tochtspleten is voor
rekening van de huurder; kieren zijn
voor rekening van de AMEV. Wat de
tochtklachten betreft zal Nienhuis-
Luiten een steekproef bij een van de
huurders nemen. Het collectief jaar-
lijks of tweejaarlijks laten schoonma-
ken van de dakgoten (en schoorste-
nen) neemt men liever niet op in een
aan de huurders aan te bieden seruice-
pakket (dit vanwege de administratieve
rompslomp).

Gesprek Van der Meeren
Bij dit gesprek op 22 juni op het kantoor
van Van der Meeren was alleen de
heer Neggers aanwezig; niemand van
de Stichting Grovestein of de andere
eigenaren, Ook hier geldt: de beheer-
der stelt zieh ten doel de woningen
goed bewoonbaar te houden en proble-
men op te lossen (ze hoeven niet
volmaakt te zijn, maar wel goed be-
woonbaar). Van der Meeren geeft
advies; de eigenaren zijn vrij om dat
advies al dan niet op te volgen (de
Stichting Grovestein volgt het advies in
de regelop). Als voorbeelden noemde
de heer Neggers: nieuwe keukens,
badkamers en dubbele ramen.

Voor het groot onderhoud is men nu
op een 5-jarenplan overgegaan (de
muren zullen worden afgestraald en
daarna opnieuw geverfd, De voordeu-
ren krijgen de nieuwe kleur. De
schoorstenen in de Burghstraat zullen
worden gerestaureerd (zoals vorig jaar
al was toegezegd), De tochtisolatie is
een zaak voor de huurder; pas als de
spleet meer dan 9 mm is, wordt het een
zaak voor de verhuurder. lsolatie kan
worden aangebracht; Van der Meeren
zal dan eerst overleg met de eigenaar
moeten plegen en de verbetering zal
doorwerken in de huurprijs, De heer
Neggers zal in een van de huizen een
steekproef nemen en mogelijke tocht
veroorzaakt door luchtstroming van
spouwmuren en vloerspleten nader
bekijken. Het stucwerk van de binnen-
muren zal (als het behang afgestoomd
wordt en de pleisterlaag loslaat) op
kosten van de verhuurder via Van der
Meeren opnieuw worden aangebracht.

Er komen géén klachtenkaarten, (dit
in tegenstelling met het bericht van het
vorig jaar) omdat deze extra kosten
met zich meebrengen, ln het huurcon-
tract staat dat men in de normale
gevallen de klacht schriftelijk dient te
melden; de meeste klachten worden
echter nog telefonisch doorgegeven.
(Wij wijzen u er nogmaals op dat het
verstandiger is de klacht schriftelijk in
te dienen; een telefonisch gemelde
klacht kunt u bij een eventueelgeschil
nooit hard maken en wordt door de
Huurcommissie Eindhoven ook niet
erkend). Als een klacht bij Van der
Meeren binnenkomt, wordt die doorge-
geven aan een aannemer die dan met
de huurder contact moet opnemen. Als
men na een week nog niets gehoord
heeft, moet men Van der Meeren nog
maar eens opbellen.

De erfafscheiding en de poorten zijn
moeilijke zaken: in de nieuwe huurcon-
tracten staat duidelijk dat die voor
rekening van de huurder zijn; in de
oudere huurcontracten staat dit vaak
niet want de pooften waren vroeger
Iage kleine hekjes. De schade aan
gresbuizen die door wortelingroei
veroozaakt wordt, is voor rekening van
de huurder als hij de bomen zelt ge-
plant heeft. Als de bomen er ston-
den/staan b¡j het aanvaarden van de
huur, dan zijn de kosten voor rekeníng
van de eigenaar. Wat calamiteiten
betreft, er is géén noodtelefoon. Bij
echte calamiteiten kan de huurder zelf
actie ondernemen en de rekening met
BTW-bon doorsturen naar Van der
Meeren.

Net als Nienhuis-Luiten neemt ook Van
der Meeren het collectief schoonma-
ken van de dakgoten (en schoorste-
nen) niet op in een aan de huurders
aan te bieden servicepakket.

wastafel(s), ketel, radiatoren in de
andere kamers, isolaties, muren,
hang- en sluitwerk... Slechts vijf (9old
huurders vinden de huurprijs "GOED";
32 (59o/o) beoordelen die als "NOR-
MAAL"; 12 (22Y") als "MATIG" en 5
(9old als "SLECHT". De conclusie is dat
er hier in de wijk een duidelijke méér-
waarde is van het woongenot: een
mooie wijk met meer dan normale
woonomgeving, weinig criminnaliteit
(gelukkig) en op korte afstand van het
stadscentrum. Wél is het zo, dat het
typisch oudere huizen zijn; een echte
modernisering zal (affrankelijk van de
huidige toestand van de woning) al snel
tussen de /20.000 en /30.000 kosten.
Een elementaire aanpassing of verhel-
ping van bijvoorbeeld tochtproblemen
volgens het advies van het Eindhoven-
se E-Team zou voor minder dan f pOO,-

te realiseren zijn. Op de komende
HUURDERSAVOND in OKTOBER
zullen wiju de totaaluitslagen laten zien
en en nader op de verschillende on-
derdelen ingaan.

3. De wijze waarop de communicatie
met de beheerders verloopt en de
resultaten daarvan. Deze is beslist
voor verbetering vatbaar. Hierover is
ook met de beide beheerders van
gedachten gewisseld. (zie: "Besprekin-
gen met de beheerders Nienhuis-
LuitenA/an der Meeren " hieronder).

4, Algemene zaken met betrekking
tot de eigen situatie van de huurders
80% van de huurders wéét welke
zaken voor eigen rekening zijn. S4o/o
weet niet wat er volgens het punten-
stelsel aan huur betaald zou moeten
worden. 73o/" heeÍl de laatste jaren
steeds de maximale huurverhoging
gekregen. 86% wil, ondanks de huur-
prijs, toch graag hier blijven wonen.
45% is voor de nieuwe kleur van de
voordeuren (uniformiteit); 43% wijst de
nieuwe kleur af omdat het niet de
originele "Dudok-kleur" is of omdat men
hem lelijk vindt, (Nu alveel voordeuren
de nieuwe kleur hebben gekregen,
menen wij dat het aanzien van de wijk
tóch verbeterd is). De invoering van de
klachtenkaart door Nienhuis-Luiten is
zeer positief ontvangen. Ook op deze
zaken zullen wij op de volgende huur-
dersavond nader ingaan.
Besprekingen met de beheerders
Nienhuis-Luiten en van der Meeren
Bij het verzoek om een gesprek had-
den wij voor beide beheerders de
enquêtelijst met bijbehorende brief
ingesloten. Na de verwerking van de
enquête heeft zowel Nienhuis-Luiten
als Van der Meeren de voor hen van
belang zijnde uitslagenlijsten en opmer-
kingen toegezonden gekregen met nog
enkele vragen:
- is er een "noodtelefoon" voor calami-

teiten in de avonduren of in het
weekeinde?

- is er te praten over oplossingen
betretfende de isolatieklachten?

- hoe staat men tegenover het jaarlijks
reinigen van dakgoten, welk prijs-
kaartje zou daar aanhanqen?

Gesprek Nienhuis-Luiten
Op l2juni had een afuaardiging van de
commissie huurdersbelangen een
gesprek op het kantoor van Nienhuis-
Luiten. Naast dhr. Van Oosten (Nien-
huis-Luiten) waren daar namens de
AMEV bij aanwezig de heren Ger-
brands en Sikma (respectievelijk hoofd
Woningexploitatie en hoofd Technische

De Commissie Huurdersbelangen



ln kort bestek
berichten van het onderhoudsfonds
Zo, het onderhoudsproiect 1994/95 zit er biina op. Nog een paar likies verf en dan is het

ái.' op de komende þarvergadering wilten wii de financiéle verantwoording afleggen

naar de leden over an onaeriouasploiect, Van te voren kriigt ieder lid ter voorbereiding

aleen precies overzicit toegestuu'rd ian ziil of haar individuete kosten voor dit proiec¡

oe ¡aàrvergadering wordtiehouden op i2 oktob.r. teder lid kriigt hiervoor natuurliik

nàó 
"un 

ultnoaigng met le agenda, maar men kan deze datum alvast in ziin of haar

agenda noteren.

Als bestuur zijn we buiten bovenge-
noemde kone termijn actie van fin-

anciële afronding van het huidige

onderhoudsproject ook al reeds bezig

met het werpen van een blik naar de

toekomst. Het betreft hier onder meer

het tussentiids intreden van nieuwe

leden, Op dit moment is er een redelijk

verloop binnen het Witte dorp, zoals

zichtbaar is in de huizen die te koop

staan. Via mondelinge overlevering
krijgen we als bestuur wel eens signa-

len dat sommige van deze nieuwe

bewoners belangstelling hebben om lid

te worden. Gebaseerd hierop hebben

we als bestuur de indruk dat er in het

algemeen best wel belangstelling
bestaat bij nieuwe bewoners voor een

lidmaatschap van het onder'
houdsfonds, Het probleem is echter dat

wii als bestuur niet structureel een

seintie krijgen als er een nieuwe bewo-

ner in de wijk komt. Het is nog te veel

toeval, Vandaar dat we deze krant
willen gebruiken voor een oproeP.

Dus, bent u een nleuwe bewoner ln
het Witte DorP en wllt u lnformatle
over het onderhoudsfonds neem dan
vrilbliivend contact op ondergete'
kende.

Men krijgt dan een alvast een informa-
tiepakket over het onderhoudsfonds'
Ondertussen ziin we binnen het be'

stuur bezig met het opstellen van een

zogenaamde instaPProcedure voor
nieuwe leden. Dit is nodig omdat het
tussentijds instappen nogal wat onder-

houdstechnische en financiële conse'
quenties heeft. Als deze procedure is

afgerond en als nieuwe bewoner heeft

u ña het lezen van het informatiepakket
nog steeds belangstelling om lid te
worden dan kunnen we sPijkers met
koppen slaan. Het tekenen van een

onderhoudsovereenkomst dus'

Wat heeft dit nou te maken met de

toekomst? Wel, in het jaar 2001 looPt

het onderhoudscontract af (dat lijkt ver
weg, maar het ziin maar 6O bestuursbij-
eeñkomsten) en zullen we ons als

vereniging moeten beraden in welke
vorm we verder gaan, We ziin dan

eigenlijk allemaal nieuw leden' Natuur'
lijk zitten hier hier meer aspecten aan

dan alleen bovengenoemde instappro'
cedure. Dit is dan ook een onderdeel

ervan. Aan de rest in de zin van het
"aantrekkelijk" maken van het lidmaat-

schap van de vereniging werken we

ook. AIE de ideeën hierover meer

uitgekristalliseerd zijn dan komen we

daar natuurlijk oP terug.
Edioe Osinski,

Voozitter Vereniging
Onderhoudsfonds Het Witte DorP

Adres: BurghPlein 19'
tel.: 0¿[0-122683

trapte zolen en kaPotte
neuzen thuiskomt. En met
rechL, want waar zal zi) de
schoenen laten makenr en
welke schoenen moet Piet'
Klaas, Gerrit of Loeki nu
weer aandoen- Jongens hier
moet een eind aan komen, afs
we onze club niet aan banden
gelegd willen hebben. lifaarom
iouden de jongens van het
tweede elftal hun schoenen
niet kunnen uitlenen aan de
jongens van het eerste
ãrtt":-: of, hlaarom lenen de
jongens van het eerste hun
lchãenen niet uiÈ aan die
van het tweeede, en geeft
men na aflooP van de wed-
strijd zi)n geleende schoe-
nen hieer terug? Ik weet, dat
de meesten dit liever nret
zull-en doen. Maar we zLen
toch allemaal graag, dat h¡e

wi-nnen inPlaats van verlie-
zen. NLr, met goede schoenen
zouden we dit veel eerder
kunnen bereiken- Denk allen
hier eens over na. Het wordt
tijd, dat het bestuur hier
ook eens een woordje over
meersPreekt -

De Tuindorp Koerier no.z van 29 me¡ 1944

ook 50 jaar geteden was er al een krant in het witte dorp. De krant heette toen de

li¡n¿orp Koãier. Het was een voetbalcourant die was gevuld met allerlei nieuws dat

betrekiing had op het voetbalteam. Getukkig ziin er enlelg exemplaren bewaard

geblevenl h deze rubriek nemen we enkele slukies over uit deze voorganger van Wit

op Zwaft.

Eén van de Probelemen van
het voetballen rn dezen tijd
is wel- de bal en de voetbal-
schoenen. over de bal be-
hoeft hrer verder niet
gepraat te worden daar üIrj
ook hier weer, dank zí) den
Heer Kei¡serwaard, aan een
goede leren bal ziin geko-
men. Doch over voetbalschoe-
nen kan nog wel het een en
ander gezegd' worden- Niet
i-edereen kan tegenwoordrg de
gelukkrge bezitter van een
paar voetbalschoenen genoemd
worden. Zo ook in onze club,
de ene helft bezit wel
voetbalschoenen en de andere
heLft niet. I{aar wordt dan
mee gevoetbald? Wel met een
paar gewone schoenen natuur-
filft Hier zou, oP zich zelf
geen bezwaar tegen zi)n, als
men met een Paar oude afge-
dankte schoenen namr die \¡Je

toch met geen goed fatsoen
meer naar school zouden
kunnen aandoen. Doch meestal
houdt zoonlj-ef zi)n daagse
schoenen aan als hij gaat
voetballen. Drt heeft straks
tot gevolg , dat moeder, de
huisvrouw' moppert' als
zoonlj:ef met een Paar afge-

Witte Do

ouwe Taaie een soortgelijk gebouw. Velsenvolgde na
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De gehavende reputatie

van een en

en eryenztnntg architect
a a a

Ien, zo kenschetst de architec- gaf aan voor dat

tuurhistoricus Herman van van het in 1936.Berg-
proef-mâand verschenen liet hij ziin monumentaal streven achter-

ENZAAM TE MIDDEN van ve- de oorlog. De ene keer dat hij zich over-

E een prijsvraagontwerp,
Amsterdamse stadhuis

eijk in zijn deze
schrfitWillem
t e c t - s t edeb ouw ku n di ge 1884-1974 de troost

architect Wiilem Dudok. Een meer ade- ben nooit hun

Marinus Dudok - Archi- promptwege;
Kleine

viel hij buiten de Prijzen.
ook de prijswinnaars heb-
stadhuis op het Frederiks-

Eezrcî.

aan

herhaald.

ranke schacht als loze decoratie bestem-

pelden. Maar de functie was nu eenmaal

niet voor de Hilversumse bouw-

meester moest voor hem

een

vooroorlogse bouwwerken zijn
die van een gedreven en eigenzinnig n"lan.

wiens lastig karakter berucht was. f)e
scholen in Hilversum, het raadhuis, de

Rotterdamse Bijenkorf en misschien ook

de stadsschouwburg van
tot het beste wat hij in

Utrecht horen
die tijd hceft

sieke

was een
werd aanvaard door de modernisten, die

ouate tvpering is nauwelijks denkbaar,
want Düitok iJtussen de wal en het schip
terechtgekomen. Onbegrip en zelfs regel-

rechte ãfkeuring vielen hem daardoor ten

deel, ook al schreef hij een van de belang-
wekkendste monumenten van deze eeuw

op zijn naam: het stadhuis van Hilver- plasticiteit van de
die in het raadhuis

gevel overgeno-

sum. men, van Hilversum

Dat stadhuis, dat in 1931 in gebruik het best tot haar recht komt. Dank zii die

Van Bergeijk hem 'de meest
mens van Nederland'. Dudok

Het is speculatie achteraf, maar als zijn
Biienkorf in Rotterdam gespaard was ge-

bléven, had hij ecn tweede topstuk nage-

laten en vermoedelijk later op meer er-

kennins kunnen rekenen. Het revolutio-
naire vän die Bijenkorf was dat er ectt

slazen façade werd geintroducecrd' Du-
äok stapte af van het traditionele raam'

Het móest, vond hii, een imPonerencl
complex worden, te vergelijken met cen

kath'edraal. Bij dit heiligdom van de con-

sumptie hooráe de toren als lokmiridel'
en dät kwam Dudok andermaal op kritiek
van de functionalisten te staan, die deze

werd genomen, was ook niet onmiddel-
lijk euerybody's
aanhanger van

darling. B. Merkelbach,
het functionele Nieuwe

Bou'"ven, v::ccg aich af welke betekenis
aan dit gebouw moest worden gegeven'

Was er wel reden om te juichen, vroeg hij

noemt
geplaagde

besefte dat

architect die aanvankelijk militair had

willen worden.

plastische vorm beweegt dat stadhuis Bij
verandering van positie wisselen per-

soectief. licht en schaduw, terwill de to-

rän altiiO boven het bouwblok uitsteekt.
als een verticaal contrapunt in rie hc¡r'i-

zontale compositie. Nee, dit boeiende
staaltje architectuur heeft Dudok niet

ziin werk moeiliik in een vakje te plaat-

sen viel: 'lk heb milzelf nooit gebonden

eevoeld aan een bepaalde formule en dit
ís allerminst het gevolg van een gebrek

aan overtuiging. Ik weet dat dit de oor-
zaak is van heifeit dat mijn werk niet de

overtuigingskracht bezit als de architec-
tonisché e-xpressie van een afgebakende
conceptie. Ik weet ook dat het moeilijk is

mijn werk te classificeren.'
Í{et prachtig uitgegeven proefschrift

betekeni zoieti als een eerherstel voor
Dudok, ook al maakt Van Bergeijk duide-
liik dat niet alles wat de architect voort-
biacht. meesterstukken zijn' Integen-

deel. Na de oorlog grossierde Dudok in
eentonise nieuwbouwwiiken die de wo-
ninenoõd moesten lenigen. Ze waren wel

eo.ä t.t neties, schrijft Van Bergeiik,
iraar ontbeeiden expressie of een artis-
tiek eehalte. 'ln het vierentwintigse en

vijfen"twintigste woningbouwcomplex
zóu Dudokõysteembouw en normalisatie
toepassen om de kosten nog verder te

semaakt." In de stadsplanologie is hii opnieuw
een tussenfiguur, tussen Berlage en Vatr

Eesteren in, ãus tussen Plan-Zuid in Ant-
sterdam en het Amsterdams Uitbrei-
dinssolan. De verdiensten van ziin tiit-
breídinesplan voor Den Haag wordcrr

u.t*o.ä.iiik pas nu zichtbaar. Direct na

de oorlog'te-kent hii al ondergrondse'

trein- en irambanen om het geplandt'sta-

tion Den Haag Centraal goed bereikbaar

drukken.'
Logisch dat de gemeenten iubelden en

nog tñeer van hetzelfde wensten; de ver-

[eãende partii was de architectuur. Het
eniee poiitieíe dat ie in Dudok-wijken
als" deuzenveld (Amsterdam), Den

Haag-Zuidwest of de Lieven de Keylaan

en dä Iacob van Campenlaan in Hilver-
surn kúnt aanwiizen, is <ie ruime en groe-

ne opzet van dè strokenbouw. Maar de

archiiect was zijn idioom kwijt en deed

ook geen poging een nieuw te ontwikke-

te houden.
Na de oorlog loopt de tretzekerheicl

van ziln oniwerpen terug, tìlei uit¿ottcic-

rine van het hoofdkantoor van de Hoog-

nuJnr. ,.n tooi voorbeeld van zwijgendc

architêctuur. Miskend, tegengcrverlit,
moesestreden, wie zal het zeggen? Du-
àotË tii¿ was voorbij. maar dat'gold ook

voor de'rigide modernisten van het eerstc

len. '

En dan te bedenken dat Dudok vooral
in de iaren twintig en dertig bezielde
wiiken'schikte rond de school als peda-

eoäisch èn beschavingscentrum. Als di-
Ëc"teur Publieke Werken boetseerde hii
Hilu..turn van dorp tot stad. Opvallend

aan die scholen is hun monumentale,ui-
terlijk, volgens Van Bergeijk ietwat mili-
tariétisch. 

-Dat is niet vreemd voor een

De toren bij of boven de ingang mar-

keert die schólen, waarmee de wijk een

herkenningspunt kreeg. Verder gebruik-
te Dudok"giaag een itevig, uitkragend
dak. Het dat<, oót prominent in de voor-
oorloqse woningbouw, vertegenwoordig-
de voór hem 'bescherming en veiligheid''
Het dak was de hoed op het hoofd, zoals

het hui! een spiegel van het eigen gezicht

juist de eeuwigheid van architectuur ter

discussie stelden. Een vernieuwer was

Dudok niet, een persoonlijkheid wel'

was- Goed dat hij althans één gemeente naar

Voor de oorlog gaf Dudok de scholen ziin hand heeft kunnen zetten.

dat eigen gezicht - met laaggePlaatste ra-

men zodat de kleuters
konden staren. Bovendien werd ziin Herman van Bergeiik Willem

naam verbonden met de bouw van raad- Marinus Dudok - Architect-

huizen. Tijdens en na
Hilversumse raadhuis

het succes vanhet stedebouwkundigelSStl-1974'

meldden zich ge- V+K Publishing/Inmerc, Naarden;

meenten als Leiden en Eindhoven voor f 125,- (toten met 31 november)

ISBN 90 66rr r44 5.

Jaap Huisman

ook naar buiten
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De reis zelf begon met een omweg van
ca. 3000 km. omdat de Hongkongse
vliegmaatschappijen geen lan-
dingsrechten voor Peking hebben, We
vlogen dus -voor een niettemin volledig
concurrerende prijs- naar Hongkong,
met een overstapje op de Chinese
Dragon Air naar Peking. Omdat de
aansluiting 6 uur oponthoud kostte en
het Chinese vliegtuig 3 uur vertragíng
oplíep door storing aan de boordanten-
ne, landden we daar pas bijna 27 uur
na ons vertrek vanaf Schiphol. Daar
dien je dan nog een tijdsverschilvan 7
à 8 uur bij te tellen om weer op één lijn
te komen met het Eindhovense ritme.
(Dat haal je op de terugweg weer in,
toch?)

Low budget principe
We reisden volgens het Low budget-
principe. Dat doen alle generaties van
na '60 en je beleeft lOOo/o mêêr
onderweg. Dus. Maar ja, je sjouwt wel
zell je bagage ook als je op de vijfde
verdieping logeert en er geen lift is. De
eerste dag in Peking gaf meteen een
fantastische kick: 's-morgens om half 9
met de hele club op een Chinese fiets -
ik zag er ook enkele onversneden
Nederlandse merken tussen- dwars
door Peking. Gelijk opfietsend met de
duizenden, duízenden Chinezen, op
weg naar hun werk. Het fietspad is
minstens even breed als de autorij-
strook, anders is de hoeveelheid niet te
verwerken. Niemand heeft haast, Je
laat het in zo'n drukte wel uit je lijf om te
jakkeren. Lekker relaxed peddelen. De
Chinezen vinden je nog altijd een
bezienswaardígheíd maar je kunt
merken dat de grenzen open zíjn: ze
lachen tegen je en roepen het enige
westerse woord dat ze kennen: ,,Hellol",

en wijroepen ons enige Chinese woord
terug: "Ni hao!" goeiedag.Ze proberen
uit alle macht hun kennís van het
Engels aan te vullen, lk had er nog
geen tien minuten opziüen of een jonge
Chínees kwam langszi! en vroeg waar
ik vandaan kwam. Hij had kennelijk
meer van de wereld gezien, was zelfs
in Amsterdam geweest. Hijfietste mee
tot de afslag voor de Openbare bibli-
otheek, waar hij werkte, maar zo kom je
er meer tegen. Dat zou in de Mao_
periode knap gevaarlijk zijn geweest. Je
krijgt de indruk dat dat in een vorig
leven was want de investeringswoedã
vanuit het westen is visueel promínent
aanwezig. Enorme kantoorgebouwen -
50 verdiepingen geen uitzondering- in
gedurfde moderne stíjl opgetrokken,
met de reusachtige westerse naamde_
coratie pal naast de overeenkomende
Chinese belettering, De bekende M van
de Mc Donald's brengt je zelfs even in
verwarring:ben ik hier wel in China? Na
een kilometer of vijf komen we bij de
Friendshipstore, een soort supermarkÍ
waar de westerse toerist zich direct op
eigen terrein waant want hij kan er alles
kopen wat thuis ook in de etalage ligt.
Niet zo interessant dus maar wll
tekenend voor de veranderde mentali-
teit. Overigens was de enige internatio-
nale boekwinkel waar ik een kijkje had
willen nemen juist vorig jaar opgeheven
omdat hij het (nog) niet kon bolwerken.

"Rare Ch¡nezen"? van zeker twee meter, Vanuit de trein
kun je naar binnen kijken, maar het
verduidelijkt niet waar de muur voor
dient. De ommuring is nooit bouwvallig
maar juist goed onderhouden alsof er
een voorschrift van hogerhand achter
zit. De Chinezen leven niet ,,naar

buiten". Alle huizen naast de spoorlijn
staan met hun rug naar eventuele
inkijkers. Aan die kant zit geen enkel
raam

De grote stad
Ook in Peking, vooral in de arme
wijken, kun je in de huizen niet
binnenkijken; aan hun achterzijde zien
ze uit op een gemeenschappelijke
binnenplaats. Daar vindt de dagelijkse
communicatie plaats. En op de straat
zelf, maar dan vooral via de handel. Die
tieñ het weligst in de zogenaamde
hutongs, de slums. Overal staan de
stalletjes, de kraampjes of gewoon een
tafeltje met wat ze hebben aan te
bieden. We vijf meloenen heett, stalt ze
uit. Wie redelijk kan koken heeft een
comfoortje waarop iets eetbaars wordt
gaar gestoofd. ln Dayong, meer naar
het zuiden, zag ik een kok bezig een
hond te braden terwijl op zijn rooster
ook ratten lagen te garen. Je ziet op elk
marktje kooien met een stuk of vijftien
kippen tegen elkaar gedrukt of een stel
honden en katten aan de ketting, alles
voor ín de pan. Op bijna elke vijfhon-
derd meter langs de drukke fietsroutes
kun je een fietsenmaker aantreffen die
zijn gereedschap in een kistje of
koffertje bijde hand heeft.

Handelen
Wil je op straat iets kopen dan moet je
thuís zijn in het spel van loven en
bieden. Wie gewoon de gevraagde prijs
betaalt, heeft er niets van begrepen, De
eerste vraagprijs is meestal het dubbele
van wat je eigenlijk moet betalen. Je
doet zelf dus een bod beneden de helft.
Daar komt een vraag op terug van ca.
tweederde van de oorspronkelijke
vraagprijs en je eindigt in de buurt van
wat het werkelijk waard is. Ben je als
buitenlander aan het spel begonnen
dan staan binnen een paar minuten tien
tot twintig Chinezen om je heen om te
zien hoe je het er af brengt. Ze lachen
luidop bij elk nieuw bod en je krijgt
algemene bíjval als je niet te veel hebt
betaald. Maar ben ie te pinnig dan heb
je de lol vergald en dat laten ze
evengoed niet onopgemerkt. lk vergiste
me in de munteenheid toen ik een tros
bananen kocht. De bananenkoopman
vroeg "10" met de tien vingers van z'n
handen. lk ging terug naar 4, h¡j
vervolgens naar 8, ik naar 6 en we
belandden samen op 7, Toen ik hem
zeven yuan gaf en de bananen
aanpakte, begon hij te glunderen
vanwege mijn gulheid, en zwaaide met
zijn yuannen triomfantelijk naar zijn
kompanen. Terug in onze bus hoorde ik
dat hij gerekend had in jiao, wat een
kleinere munteenheíd is dan de yuan.
Oké, zo'n onbedoelde forse fooi is dan
mooi meegenomen.

Het enige terras
ln Yangshuo waar het klimaat te
vergelijken is met dat van de Mé-
diterranée zagen we het eerste -en
voor ons enige- echte caféterras van
Ghina. Op een gezellig plein met
bomen, ontdekten wij "Lisa's café", een
établissement van een gehaaide
Chinese jonge vrouw. Yangshuo is een
vaste pleisterplaats voor alle westerse
reisburo's, Er zwerven dus dagelijks
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lk had weinig tiid om me voor te bereiden. De boeken over China die je getezen moet
hebben, zoals van Adriaan van Dis en Paut Theroux of Witde Zwanen van Jung Chang,
bleven uitnodigend op miin boekenplank achter: ik kon me nog net op tijd aanáluiten ø¡
een reisgezelschap van 12 man, verder bagage uitzoeken, reisdocumenten en
fotobenodigdheden op orde brengen.

Reiservar¡n n

het grote land. We weten dan nog niet
dat de totaal af te leggen afstand van
Peking terug naar Hongkong tussen de
TOOO en 8000 km. zal vergen.
Onderweg maken we meestal gebruik
van kleine busjes voor ca. iS à 20
personen, maar zonder aparte koffer-
ruimte. Dat betekent elke keer de
kotfers op de achterste twee rijen
zitplaatsen opstapelen en de handba-
gage wegmoffelen onder je stoel of
gewoon op je knieën. Zijn er dan
zitplaatsen te weinig dan hebben we
aan het gangpad nog wat klapstoeltjes.
Maar bij zes á zeven uur rijden vraagt
dat om enige roufatie bij de tussen-
stops, Het landschap is in het noorden
en noordwesten het meest rotsachtig
en onherbergzaam, Het grenst op
"enige" afstand aan de Gobi-woestijn.
Bijons hotelin Peking was een man in
dienst die praktisch niets anders deed
dan het parkeerterrein schoonvegen,
de hele dag. Dat was dan omdat het
gele woestijnzand uit de Gobi kwam
overgewaaid, zei men. Volgens mijwas
het een overblijfsel uit de tijd dat er
geen werkloosheid was "omdat
iedereen werkte". Dit werd bevestigd

door vrouwelijk personeel bij de
paleizen in de "verboden stad" -het
domein van de vroegere keizers-, die
elke dag opnieuw het fraaie lakwerk en
koper van de paleisdeuren moesten
poetsen. Maar dat hoefde slechts tot
zovet ze met hun poetsdoek konden
reiken, daarboven bleef alles even dof.
Je zou zeggen: beter de hele deuren en
de hele wand tot vier meter hoog,
tweemaal in de maand, maar dat zou
de status van de werksters alle andere
dagen lelijk op de tocht hebben gezet.
Nou, voor beide is wat te zeggen.

Boerderijen
Voor een inwonertal van ca. 1,3 miljard
mensen is dagelijks een gigantische
hoeveelheid voedsel nodig. Als je je dat
realiseert valt het eltreem, intensieve
grondgebruik niet meer zo op. Tot op
de berm van de spoorlijnen, tot bijna
onbereikbare kleine, zelfs piepkleine
enclaves tussen de rotsen, overal wordt
graan en rijst verbouwd. Je ziet geen
boerderijen afzonderlijk in het veld
staan. Ze staan op een kluitje bijeen als
kolchoze, als communistische leefeen-
heden en werkgemeenschappen. De
boeren gaan 's-morgens op de fiets of
met een ezel naar hun land en komen
bij zonsondergang weer naar huis. De
landbouw is voor zover ik kon beoorde-
len nauwelijks gemechaniseerd, alles
gebeurt met handwerktuigen of met de
trekkracht van ezel en karbouw. Vaak
zijn de akkers ommuurd tot een hoogte

Kaartlezen
Op de terugv,reg konden we onze eigen
weg zoeken; we hadden elk een prima
stadsplattegrond zodat niemand echt
verloren kon fietsen. Maar eenvoudig is
het niet. lk koos voor een bezoek aan
een beroemde Lama-tempel in het
noorden van de stad. Toen ik in m'n
eentje terug reed naar het hotel, raakte
ik toch de weg kwijt. En dan blijkt dat
lang niet iedereen kan kaartlezen. Een
kennelijk echte Pekinees wees mij via
de plattegrond eerst in oostelijke
richting en toen hij aan míjn gezicht zag
dat ik twijfelde wees hij met dezelfde
vanzelfsprekendheid naar het westen.
De lichte verbijstering die ik niet kon
onderdrukken, bracht hem tot een
opgewekte lach en vervolgens ging hij
door met zijn stoep te schrobben.

Tian'anmenplein
Natuurlijk ben ik op het Tian'anmen-
plein geweest om zelf te zien waar de
legendarische Chinese activist tijdens
de studentenopstand moederziel alleen
de tanks tot stilstand bracht, Een zeer
uitgestrekt vredig plein zonder enig
vertoon van mílitaire of politionele aard.
Eigenlijk zag ik alleen een paar agenten
die de lange file bezoekers aan het
mausoleum van Mao in het gareel
hielden, maar als ik denk aan de
recente foto in onze kranten, waarbij de
protesterenden tegen de kernbomproe-
ven op Mururoa hun spandoeken
moeten inleveren bij een onopvallende
man in een T-shirt, weet ik niet meer op
wie ik eigenlijk had moeten letten.

De grote muur
Vanuit Peking bezoeken we de Grote
Muur, Daarvan zie je op foto's altijd
uitsluitend het gerestaureerde stukje bij
Badaling. Van de 6700 km. restanten
zijn er maar enkele kilometers be-
zoeksvriendelijk, de rest is ovenrroekerd
en veruallen of gebruikt voor huizen,
wegen enz. Omdat één van ons een
foto uit de Telegraaf bij zich heeft
waarop onze premier -in de Chinese
pers steevast Willem Kok genoemd-
naar de Noorderzon (?) staat te wijzen,
zijn er direct een stel die op dezelfde
plek van de muur de wijshouding van
Willem aannemen, om de foto thuis in
het plakboek naast de zijne te bewaren.
Na Peking begint de eigenlijke reis door
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Ton van Baars

tientallen dorstige toeristen rond, van

wie er geen één de verleiding kan

weerstaan zich even in Parijs te wanen

met een flink glas bier voor zich. Lisa,

wier geheimzinnige glimlach Leonardo

da Vinci in zijn tijd zeker verlokt zou

hebben tot een mooi schilderij, is

waarschijnlijk afkomstig uit een

boerendorP in de omgeving'

KinderbePerking
Zoals iedereen weet heerst er in China

een speciale manier van kinderbeper-

king. Een stadsgezin mag maar één

kind hebben, een boerengezin mag er

twee hebben. Voor elk kind meer moet

een vrijforse belasting worden betaald'

Hoe brengt een boerengezin uit de

omgeving van Yangshuo dat bij elkaar?

Lisá heeft een vriendin, Lin, die met

haar man en familie een boerderijtje

runt oP drie kwartier afstand van

Yangshuo. Die heett bedacht dat

wesierse toeristen best eens een kijkje

in haar Chinese boerderij willen nemen'

Met Lisa heeft ze de afspraak gemaakt

dat ze op'afroep een groep toeristen

ophaalt, naar haar boerendorpje brengt'

een echte boerenmaaltijd voorschotelt

waatvoor men mag betalen wat men

wil, en een rondleiding door het dorp

verzorgt, Toen wij door Lisa oP deze

mogeli¡freiO werden geattendeerd,

g
€_

waren er meteen twaalf enthousiaste

gegadigden. Lin, op linnen gymschoe-

ñeñ, iñ een zwarte lange broek, fel

blauw gekleurd jak en zo'n bekende tot

een loon lamPekaP gevlochten

strooien hoed oP, kwam om twee uur

Lisa's terras opgefietst. Wij hadden

intussen allemaalaan de overkant (die

profiteert ook mee!) een fiets gehuurd à

vijf yuan - f1.', en we fietsten met Lin

gétêttig naar haar kolchoze' omdat er

ieen iaste priis voor stond en wij uit

ñaar verhaal aan tafel begrepen dat de

opbrengst voor haar derde kind

b'estemã was, had Lin een goeie dag'

En wij ook want zo'n bezoek is echt iets

rp"tt" als je als toerist door China

crost.

Zo hebben we ook thee gedronken in

een paalwoning in een dorP van de

etnische minderheid, Dong geheten, in

het zuid-westen en waarvan de

informatie geldt dat ze door de landelij-

ke overheid wordt achtergesteld' We

werden oP het dorPsPlein tegen een

soepele biidrage getrakteerd op een

muzikale uitvoering op bamboefluiten'

waarvan de langste, met de diePe

tonen, ongeveer tweeënhalve meter

was, en vervolgens oP een dans in een

kleurrijke folkloristische uitmonstering'

VanzelfsPrekend hebben we ook de

grote toeristische attracties gezien

maar het ging mij meer om de Chine-

zen zefi. Het zijn gewoon vriendeliike'

aardige mensen zonder PoesPas' Het

begrif "rare Chinees" verdwijnt vanzelf

able ze zonder vooroordelen tegemoet

treedt.
Een voortretfelijke vakantie gehad'

(^)+EFe4-ftf'f,#

De ontvelde kusjesman (sorry, klusiesman)

Tegenwoordig moet je overal wel zo ,n beetje verstand van hebben. Vooral, als het gaat

om atterteigebroken, geheetof gedeettetiik vermorzelde voonverpen' kapotte fietsban'

den, druppende kranLn, afbtalderende vert, Iekkages, on i.e 2yn vliegende stoppen

etc. etc.. Te vee! oráp ie noemen! De vrouw zegt dan ook altiid: schatie, kom eens

vlug kijken wat er gebe-uia ¡". O"n weet ik het wel,-want er is werk aan de winkel' Zelfs

eenzichzetfopdringendenaderendekater,eendreigendeto?]eineenstorting,niets
kanmijredden'Ookalzouikgeredkunnen.'worden,dannog.Atlerteivreemdeluiover
de vloer met hun eigen speciatiteiten en de vrouw houdt daar, geloof ik, niet zo van!

Dus.......!

Hasselbraam: op weg naar het 5-iarig iubileum

Bo":ËÅZl!1""¡"""nootde Hassetbraam, tissend aan de,Tuin-straat in de Rochus-

buurt, groeÌt hard. was er vorig iaar nog "iiíËi 
nun ee.n dalend leerlingenaantal' op

dit moment ¡s net aaÃiatir.ri¡íi.n rurboi", vervvachting gestegen en zal nog meer

groeien. Niet atteen nät 
"iit",tí-prige 

xteuleis' ¡s àrast¡schómno-og gegaan' ook in de

midden- en bovenbou;;;;;r"."; eí steeds meer kinderen in' Bij deze laatste groep

gaat het om kinderen Jie vooral r"n "or"rioiJ' øa"is""nolen uit de omgeving komen'

Deze ouders kiezen iàn uoo,, een kleinere'"in"ä, iutr veelaandacht aan het indivi-

duele kind wordt gegeven: de Hassetør..i' ¿i". De begeleidino van deze overstap

naar de Hassetøraaít dàor net team wordt' door de betrokke' oíd"'" ats zeer positief
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I in één keer aan een goede vriend

denken. Ziin vrouw noemt hem trou-

wens ook nog al eens schatie' Van

hem had ik eens een Potje gekregen

met daarin KAMPONG MANIS massa-

gebalsem. Volgens zijn zeggen hielp

ñet goedje uitstekend bij verbranding'
e.e.ã. Had hij zelf ervaren nadat een

gedeelte van de inhoud van de frituur-

pan terecht was gekomen oP z1n

ärt"n. Geen koud water, maar kam-

pong manis proberen schoot het door

mijn-gekwelde hoofd' Vlug, met zachte

Arút-Oe weggevreten en wit ver-

schroeide delen inwrijven was het

devies. Wel eventjes pijnlijk maar een

kwartier later"'.zou mijn vriend dan

toch gelijk hebben?

ervaren

IøIASSAGE BALSEM
MASSACE BALM

MASSAGE BALSAM
BAUME DE MASSAGE

Hasselbraam in beweging'
Het afgelopen iaar is er heel wat

geUeurã met de Hasselbraam' Het

ãchooljaar 94-95 werd afgetrapt met

áãn n¡är*" directie en een vernieuwd

team dat met volle overtuiging en

oeloof in een bloeiende Hasselbraam-

ioekomst aan de slag ging' Ook de ou-

ders, die zich in het verleden met man'

;;r; en macht (en met succes!)

hebben ingezet voor het voortbestaan

van de school, dragen een flinke steen

bij. De resultaten waren snelzichtbaar:

då onderbouw groeide zo snel dat in

januari 1995 werd gestañ met een

äparte instroomgroep voor de aller-

kieinste (nieuwe) kleutertjes' Resulta-

ten van de gehouden buuftenquêtes

"n ""n 
onderzoek onder de ouders

werden verwerkt in een marketing- en

beleidsplan. Er is meer dan voorheen

aandac'ht voor creativiteit (bv creatieve

middagen en optredens door kinderen

zelÍ õP weekafsluitingen) en het

werken in kleine groepen'

als: de luisterhoek, de schrijfhoek' de

comPuterhoek, de bouwhoek en bv de

t te¡t oek in de onderbouw' ln deze

ftoeXen kunnen kinderen oP hun

niu"uu de leerstof verwerken' Ook is er

.ånJucnt voor sociale vorming' ln de

Hasselbraam wordt Projectmatig
gewerkt,

Een voorbeeld: Proiect Pesten'
ln januari stond het thema Pesten

åenira.t' Door iedere groep werd op

een eigen manier aan dit onderwerP

;;;";ñ. De kleuters biivoorbeeld

hadden een PoPpenkastsPel' waarin

äã"å", werd. ln groeP 3/4 werden

ãtripverrraten gemaakt over pesten en

;;;t 7/8 wãrd omsetoverd i1 1"
iedactie van een Anti-pestkrant' Er

werden anti-pest-posters gemaakt en

alle groepen leverden een biidrage aan

ããn!t"i" tentoonstelling over pesten

in de halvan de school'

Nieuwsgierig geworden?
óit anir<ãr geltt een blik in de keuken

uun de õPenbare Basisschool de

Hã"."f¡t""rn' Witt u meer informatie?

ó"n kunt u contact oPnemen met

r,¡ãt""t Roks of Ghis van Helvoort (het

directie-team)'

Openbare Basisschool de Has-

selbraam
Tuinstraat 6

5611 PL Eindhoven'
Tel.040-114494

Aldus sloeg het noodlot op die mooie,

zonnige en voor de relax bedoelde dag

hard én onvoorwaardelijk toe. Toerend

door een van onze Witte dorp straten

weerklonk de kreet. Schatje,....U kunt

het wel raden. Een in verre staat van

ontbinding verkerende houten sierplant
stond daar pardoes, kennelijk te geef'

Als ie heel is, mooi voor op de slaapka-

mer hoorde ik nog als laatste opmer-

king. Een maand of wat later, na uitvoe-

rig overleg met alle andere lotgenoten
il Oe buurt, was het moment dan

aangebroken.
Lijmpistool, mes, wigjes, alles lag klaar

voor de grote operatie,

Nu wist ik wel dat er uit een lijmpistool
hete lijm komt. Maar zó heet; nee, dat

had ik niet verwacht. Dus U vermoedt

het al. Van die knoeper hete gelei op

mijn, tot oP dat moment in redelijke

staat verkerende, handen. Verbrand,

brandblaren, uitstulpende opeenhopin-
gen van vocht en nog veel meer van

áat sooft dingen, flitste het door mijn

hoofd. lJsklonten, door ie haren wrijven

tot de brand eruit is, met de verminkte

lichaamsdelen in de diepvries waren

enkele van mijn gedachten. Hoe het
loram, weet ik niet meer, maar ik moest

rr''ASSAGF- BALSAM

NUÊ ËÚS
AUSWENDIGÊ
ANWENOT,NG

ã)q

Zws¡mal Églä rãhrend eini¡en
Minuton e¡nreiben

Ni*l aú C'€s¡cht oder

Sdrþ¡nhåute aúlragen

líìPorteur:
Bosg.m - Postlach 9o2

rm AX Htw|s|¡m - Ni€derlande

tlgrg66dlt wt:
Slrn Swæ Holdng Sdn. Bhd'

Kuafa U¡mtrr - Malaysa

Toen na een half uur de vrouw thuis-
kwam, zo vroeg had ik ze nu ook weer
niet verwacht, en de vellen nog oP de

tafel lagen heb ik maar niet verteld, dat
ik nergens geen last meer van had'Ze
heeft me die dag nog heerlijk verwend,
de schat' 

P. Ramanas

Circuitonderwiis
H"t individuele kind en ziinlhaar

ontwikkeling staat centraal :

åen ueUnõriik uitgangspunt van- het

onderwijs van de Hasselbraam! Door

het team wordt vorm gegeven aan een

veranderende onderwijsorganisatie'

die haar aansluiting vindt bii het circuit-

model. Deze naam is ontleend aan de

inOeting van het leslokaal, waarin

verschilende "hoeken" zijn' Hoeken
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Jullie hebben lang moeten wachten op
de uitslag van de ballonnenwedstrijd
op koninginnedag. Met behulp van het
kaartje

Jullie hebben lang moeten wachten op
de uitslag van de ballonnenwedstrijd op
koniginnedag. Met behulp van het
kaartje hiernaast en de plaatsnamen
hieronder kun je zelf ontdekken of jouw
ballon ook is gevonden, en zo ja in
welke plaats. Van de 200 verstuurde
baflonnen ziin er 42 gevonden en te-
ruggestuurd. De ballon die het verst
is gekomen heeft maar liefst 250 kilo-
meter gevlogen! De winnares is Laura
de Kok, 1e Wilakkerstraat 1. Laura, van
harte proficiat, de prijs die je gewonnen
hebt zal binnenkort bij je worden be-
zorgd.ledereen die zijn of haar kaaftje
terug wil hebben, kan dat ophalen bij
lrene Wolbert, Sint Odulphusstraat 28,

UITSLAG BALLONNE EDSTRIJD

De Wit-Kids

Heek (D)
St. Hubert
lbbenbüren (D)
lsselburg (D)

Plaatsnaam
Aalten

Ahaus (D)
Beers
Bedburg (D)

Bocholt (D)

Bohmte (D)
Dinxperlo
Gennep

Naam
Coco Teheux, Bart vd
Brandt, Grietje S. (St.
Leonardusstraat 2), Jorn
Munnik, Roos van Roessel
Simone Spierings
Christ Coppens
Matthijs Egger, Yves van
Hegt
Simone Oerlemans, Paul
Bos
Ellen Wassink
Meike v/d Velden
Wiecher Huijsar

Kalkar (D)
Kleve (D)
Kranenburg-Mehr(D)
Middelaar
Millingen (D)
Minden (D)
Rijkevoort
Son en Breugel
Silvolde

Dirk Vogels
Coco Teheux
Maud Burser
Eva Oerlemans, Luuk
Osinski
Romy l'Herminez
Jessie I'Herminez
Max en Nina Evers
Neel van Roessel
Eric Wiersma
Laura de Kok
Manou Roomen
Maartje de Kruyf
Marian en Sylvia de Maat

Sinderen
Stemwede-Levern(D)

Stadtlohn (D)
Sridlohn (D)
Süderwick (D)
Vreden (D)
Voorst-Gendringen
Winterwijk

Zeeland - N. Br

Pawan Mohantal (?)
Priscila Sterke
Sam Koch
Chris Cornelissen
Karlijn Poelman
Renee Cornelissen
Lisa v/d Brandt
Jim Spooren, Klaas Baar-
ends, Luna Dekkers, Kiki
Jansen, Mariken (Gebr,
vân Doornestraat 16),
Klaartje Smulders
Sanne Leijssen

O Heek

dtlohn

Minden

HAN NOVER

gen

o
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Stemwede-Leve6n g
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o
lbbenbu re n
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nenburg-Mehr

Nina Jansen vertelt

De T.V.
Mams, waarom hebben we geen t.v.?,
zegt Joris. Maar Joris dat weet je toch
al! Ja maar iedereen heeft al een t,v,
en ik ben het enige kind uit onze klas
dat geen t.v. heeft. En ze hebben het
er altijd over dat er dit is en dat, En
daar kan ik zo kwaad om woorden.
dusse.............. Och hou toch op!!!!! lk
word er gek van. Ja maar we hebben
genoeg geld I zegt Joris bazig. En nu
naar je kamer schreeuwt Moeder. En
wel nu meteen en maak je huiswerk af,
En schiet op !!!!!! lk wil het dadetijk
lezen. Ja, Ja, zij heeft makkelijk pra-
ten, ik moet het maken en zij niet.........
Puh...... lk ben het zat. Wat zou het fijn
zijn als ik dit niet had ik wil liever in de
zon in spanje bijvoorbeeld: En dan
krijg ik een glas prik en ik overnacht in
het allerluxste hotel en ik ben heel rijk
echt heel rijk enne nog natuurlijk
een............ Jorisl!! ga je huiswerk
maken laat het me niet nog een keer
zeggen, schiet opl zegt moeder. Ja,
moedertje je kunt de pot op ik, weetje

wat ik ga doen ? lk ga er tussen
uit!!ll! Eerst even mijn huiswerk af
maken en spullen in pakken.....Joris ?!
Joris ?! Wilje even de deur open doen,
ik heb wat in mijn handen, zegt moe-
der. En Joris doet de deur open. Wat
kom je doen, vraagt Joris. Nou ik wou
even mijn excuus aanb¡eden, hier wat
thee en wat koekjes. Maar ik ga nou
gou naar beneden want anders brand
het eten aan, doei, zegt moeder. Ja,
Ja, en nu je excuus aan bieden , ik ga
weg en dan zullen we nog eens zien of
we een t.v. krijgen. lk bel op waar ik
kan over nachten, bij Oscar mischien,
alleen moeder mag het niet weten. Tr,
tr, tring, ja hallo met Oscar met wie
spreek ik ? Ja hallo met Joris de bruin,
ik zou graag bijjou komen logeren kan
dat. Van mij mag het. Nou ik zal even
vragen maar ik vind het wel leuk hoor!
Even later : Ja hallo met Oscar weer
het mag leuk hè en dat wilje vandaag
? Ja, alleen ik kom wel wat later want
ik eet thuis en we moeten naar een
bruiloft en ik moet me nog douse maar
tot straks maar l! En weet je waarom
hij voor Oscar koos, drie keer ra-
den........ omdat hun een t.v, hadden !

En wat zo gemeen was, dat is dat hij
niks tegen zijn moeder zij ! Heel ge-
meen dus ! En ze gingen helemaalniet
naar een bruiloft toe, En 's avonds
toen zijn moeder op de w.c. zat sloop
hij met zijn koffer naar de voordeur,
maar o, wee daar trekte moeder de
w.c. door en zo snel hij kon ging hij
naar zijn kamer..,.., Gelukkig, zijn
moeder heeft hem niet gezien ! Maar
ineens kreeg hij een idee ! En hijzocht

in de kast, hij zocht naar lakens en hij
knoopte ze aan elkaar en gooide
voorzichtig alle lakens die aan elkaar
zaten naar beneden. Zijn tas liet hij
vallen en toen hees hij zich zel'l naar
beneden. Joris was opgelucht en hij
renden vlug naar Oscar. Maar hij
durfde niet zo goed want hij wist dat
Oscar's vader streng was dus hij ging
maar achter om. Maar o, wee de poort
was dicht en hij werd bang, heel bang
en hijzijOscar? Oscar? Oscar?!!!! Het
werd stil, maar opeens?........ Ja, Ja,

wie is daar? Oscar? zei Joris. Ja wie
moet het anders zijn. En Joris rieP:

Oscar wil je even de poort open
maken? Ja, zei Oscar. lk kom er aan.
Gelukkig maar, dacht Joris, hij is thuis.
Oscar maakte de poot't open. Waar
was je toch, zei Oscar, ik lach al bijna
in bed, maar kom eerst maar even
binnen. Toen ze binnen waren : ik heb
iets beleeft , zegt Joris, een heelgroot
avontuur meegemaakt zegt Joris nog
een keer. Maar laten we eerst naar je
kamer gaan. lk hoop dat hij het bed
voor mij heeft gemaakt want ik ben zo
moe, denkt Joris. En gelukkig, wat
Joris dacht was waar. Toen ze in bed
lagen had Joris in middels het verhaal
alvertelt. Gó zij hij, Oscar dus, wat een
verhaal.

Een week later:
Moeder zat snikkent thuis, ze wou zo
graag dat Joris weer thuis was ook al
kocht ze een t.v., dan nog, Toch be-
sloot ze Oscar te bellen want dat durft
ze eigenlijk niet omdat die vader zo
streng is, maar toch doet ze het' En als
ze Joris z¡et en samen naar huis gaan

kopen ze een t,v,
Nina Jansen

Bedankt Nina voor je schitterende
verhaal. Ga je nou weleens bij Joris
t.v. kijken?
De volgende keer mag Dulc¡a Evers
een verhaal vertellen.
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Rectificatie
ln de vorige Wit oP Zwart hebben we

vergeten te vermelden dat de mooie
tekening over de koninginnedag door
lrene Wolbert gemaakt is.

De redactie
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