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Periodiek voor de Bewonefs von Het Wille Dorp, Eindhoven. Jaargang 5, nummer 3 december:1995

, n kerstboom op het plein een goed beg¡nT

N ieuwja arsborrel
Samen met de Witte Burgh
Op zondag 7 januarì 1996 hopen we u weer te ontmoeten op de traditionele nieuw-

¡a'arsborrel. Oít ¡"t, houden we die samen met de nieuwe wiik de Witte Burgh' We
-verwachten 

veel mensen en daarom wijken we uit naar Musis Sacrum. Een uitnodiging

krijgt u nog in de bus.

Dit jaar staat er voor het eerst in de
witte dorp geschiedenis een kerstboom
op het plein. Op 9 dec. is de uit Hoog-
eloon afkomstige PICIA ABIES ge-
plaatst. De boom is speciaalgekweekt
om ooit als kerstboom op het ple¡n te
mogen staan. We hoPen dat de boom,
die s'avonds mooi verlicht is, zal bijdra-
gen aan de kerstsfeer in het Witte Dorp.
Het staat een ieder vrij om
(kerst)liederen bij de boom ten gehore

te brengen of een levende kerststalte
formeren. Op voorhand een sfeervolle
en prenige kerst.

Bestuur van de Stichting Witte Dorp.

Natuurlijk bent ook u van harte welkom.
We maken er weer een gezellige
middag van. Onder het genot van een

drankje kunt u bijpraten en kennisma'
ken met nieuwkomers in de twee
wijken.

Nieuwe locatie
Plaza Futura is echt te klein geworden
nu we de nieuwjaarsborrel met de twee
wijken houden. Daarom gaan we naar
Musis Sacrum, ook aan de Leender'

ln de Witop Zwart van dit voorjaar werd
aangekondigd dat het Burghplein nodig
een opknapbeurt nodig had en dat de
inmiddels opgerichte werkgroep herin-
richting Burghplein op zoek was naar
mensen die een plan wilden maken
voor deze herinrichting. Door het
toenemende kindertal is het plein op het
moment niet veel meer dan een kaalge-
trapte vlakte en is het voor met name de
kleinste kinderen en hun ouders geen
geschikte en plezierige verblijfsruimte
meer. Mede door de bebouwing van het
voormalige DAF-I terrein zal de drukte
in de naaste toekomst alleen maar
toenemen. Een enquête toonde aan dat
alleen in de van Doomestraat al zo'n
veertig eenjarigen wonen die de voor-

weg, een paar huizen van Plaza Futura
vandaan. Sinte¡klaas werd daar algast-
vrijonthaald en dat was een succes' De
zaal is een stuk groter en de mensen
vriendelijk.

Speldjes
Ook worden er weer speldies uitgereikt
aan mensen die zich inzetten voor het
Witte Dorp. Wie, dat blijft nog even een
verrassing.

hoede vormen van de nieuwe generatie
van de Witte Burgh. ln het betreffende
artikel heeft de werkgroep u opgeroe-
pen aan de hand van het inmiddels
opgestelde programma van eisen een
ontwerp te maken voor de herinrichting.
ln de periode daarna hebben zes
bewoners daarop gereageerd en ieder
een ontwerp ingediend bij de werk-
groep. Deze zes ontwerpen zijn door de
werkgroep met de ontwerpers doorge-
sproken waama drie van hen de sterke
punten uit de verschillende plannen
hebben verwerkt tot een integraal plan
waarde gehele werkgroep zich enthou-
siast achter geschaard heeft.

ln de zomer van 1993 hebben we met
een veiligheidsactie alle gangetjes en

garagepleinen van bordjes "verboden
toegang" voozien. Helaas heeft dit het
aantal inbraken niet substantieel ver-
minderd. Toch willen we de bordjes
handhaven om de politie de mogeliik-
heid te bieden "onbevoegden" aan te
kunnen houden. Bij een cntrole is
gebleken dat er maar liefst 18 bordjes
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Colofon
Redaktie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr' 19 a 2120112
Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 a 2126697
Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26 s 21 12688
Marian v.d. Laag, St. Odulphusstr' 41 Ê 2126110
Els Rooimans, Burghplein I B 2114112

Overige medewerkers:
Sander Kijns, Hinke Mulder, Leon van Gorp, Fred

Rooimans, Jaco v.d. Stelt, Ton v.d. Pluijm, Frans
van Heesewijk, Kees Dongelmans, Dulcia Evers.

Kopij voor het volgende nummer:
voor 1 þbruari 1996. De redaktie behoudt zich het
recht voor stukken in ta korten.

tnderdaad het'boomPie staat'.

Namens de redactie: fijne kerstdagen,
een goed nieuwjaar, maar vooral een

mooiplein toegewenst'

Om iedereen toch nog even aan het
werk te houden, willen wii van u weten:

Hoe lang is deze boom?

Voor de winnaar is er een leuke verras-
sing. Stuur uw oplossing aan de redac-

tie, per adres:

St. OdulPusstraat 41'

Bordjes verboden toegang gevonden ?

onWreemcl/weg ziin. Wj roepen eenie-
der die en bordje gevonden heeft op dit

zo spoedig mogelijk af te geven bij Ton

van der Pluiim, Burghstraat 10. ln het
voorjaar zullen alle ontbrekende bordjes
worden aangevuld en zodanig worden
bevestigd datze niet meer te verwijde-
ren zijn.

Ton van der Puljm'
commissie veiligheids raad.

veder

ken
(of :

een .-pje kr
de hoed)

I,

Tot 7 ianuar¡ 1996 's middags in Musis Sacrum

Namens het bestuur van de Stichting Witte Dorp, Jaco van der Stelt

Realisatie herinrichting Burghplein wordt taai gevecht
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staart ; 4 staart: (iaS.)
5 zekere bloeiwijze:

De oplettende lezers, die ook de
colofon elke keer spellen, zullen mis-
schien gezien hebben dat de redactie
kleiner is geworden. Marcel Teheux
heeft halverwege dit jaar de redactie
verlaten, omdat hij er geen tijd meer
voor kon vrijmaken. lnmiddels is de
redactie zo ingewerkt dat het lukt om
met z'n vijven de krant te maken. Wij
geven Marcel de pluim, omdat hii de
krant is begonnen en ook in belangrijke
mate de lay-out heeft uitgedacht.
Zonder zijn hulp zou alles nu nog
schots en scheef in de krant staan.

De redactie
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De opengereten hand van de
kusjesman (so rry, klusjesman)
Sinds hetvorþe artikeltje over mijn ontvelde hand als gevolg van verbrandingsverschijn-
selen, heb ik de bekende opmerking van de vrouw niet meer gehoord. U weet wel:
"Schat, kom toch eens kijken wat er gebeurd is".

Onts ann¡n

Advertenties Klein nieuws
Gevonden:
Op het Burghplein is een babypop
gevonden, ze logeert bij Stijn Hoekstra,
maar wilgraag naar haar poppenmoe-
der terug. Op te halen op de 2" Wilak-
kersstraat 14, tel. 2121662.

Gevraagd:
Originele deur voor het tochþortaal in
de gang (voor een tussenwoning).
tel.2120112

Aangeboden:
Gesprekstherapie/hypnotherapie door
Greet van Baars. Oriëntatie-gesprek
zonder verdere verplichting. St. Oda-
straat 26 Eindhoven, tel. 2111505.

Pagina 2

Zo zal ik dan op op een fijne, zonnige
namiddag onder het genot van een
drankje te overpeinzen welk een genot
het is om van de welverdiende rust te
genieten, Te horen aan het gerammel
van potjes, pannetjes en lepels was de
vrouw op die bewuste namiddag iets
aan het voorbereiden. De schat, dacht
ik nog.
Juist toen ik de bruisende en kolkende
bubbeltjes van het gelige vocht in mijn
glaasje wilde gaan bestuderen, hoorde
ik de vrouw. Zeg schatje, zou je me
eventjes willen helpen! Nou weet ik wel
dat als de vrouw verkleinwoordjes
gebruil<t, ze in de puree zit. Maar
ernstig klonk het niet. Natuurlijk snoes,
was mijn antwoord. Aangekomen in
haar domein, confronteerde zii mij met
een natuurwetenschappelijk probleem.
Moet je nu eens kijken, zei de vrouw;
Dit pak suiker van één kilo weegt op
onze weegschaal 10 kilo. Nog al logisch
zei ik tegen haar. Op die weegschaal
kun je nu precies aflezen wat iets
weegt. Kijk, dat zil zo. Als ik jou nou
eens als voorbeeld neem, dan zou je
het als volgt kunnen voorstellen. Met
jouw massa van 63 kilogram oefen jij
een niet te verwaarlozen druk uit op
deze tegelvloer. De vrouw keek mij
eens bedenkelijk aan! Zodoende, ging
ik verder, oefen jij dus een kracht uit op
deze vloer die ongeveer '10 keer zo
groot is als jouw massa. Dat heeft
allemaalte maken met de valversnelling
of ook wel de aantrekkingskracht van
de aarde, die ongeveer 10 meter per
seconde in het kwadraat is.

Haar blik werd nog bedenkelijker.
Hoeveel heb jij gedronken, vroeg ze,
terwijlze venijnig in een pannetje begon
te roeren. Als wij 's avonds knuffelen,
dan heb je het toch ook niet over mijn
z.g.n. massa en de geweldige kracht
die ik blijkbaar uit schijn te oefenen!
Terug naar het probleem, flitste het door
mijn hoofd. Kijk schat, dat pak suiker
van jouw heeft een massa van één kilo
en weegt 10 keer zoveel. Het gewicht
van dit pak is dan ook geen 10 kilo
maar 10 newton. Dus het enige wat we
moeten doen is kilogram op de weeg-
schaalvervangen door newton en dat is
zo gebeurd. Totaal ontredderd keek de
vrouw mij aan. Dus je wilt beweren, dat
als ik naar de slager ga en biefstuk
bestel tegen die goeie man moet
zeggen; Slager, mag ik a.u.b. een
biefstuk van vijf newton met een massa
van een halve kilogram! Hij ziet me al
aankomen. lk wilgewoon een normale
weegschaal, zei ze. Massaschaal mom-
pelde ik nog snel.!

Oké, ik zal wel kijken wat er aan de
hand is. Laat ik haar maar nog niet
meer in de war brengen was mijn
gedachte. lk weet niet meer hoe het
kwam maar plotseling moest ik weer
aan die goede vriend van me denken.

Die had namelijk tijdens de afslankcur-
sus van zijn vrouw de weegschaal met
een of ander palletje zó versteld dat zijn
vrouw binnen de korste keren aan haar
streefgewicht zat. e.e.a. Had te maken
met de fantasieloze maaltijden die hij
tijdens die wedloop steeds voorgescho-
teld kreeg. Dus, zo redeneerde ik, ik
hoef alleen maar ergens aan een knop-
je te draaien en de vrouw is weer
volkomen in haar sas. Voorzichtig
haalde ik het dierbare kleinnood van de
muur. En ja hoor, daar zat warempel op
de achterkant een palletie met een plus-
en een minteken. Toen ik het palletje
wilde vedraaien hoorde ik een gekletter
op de vloer. Een klein blikken plaatie
was op de grond gevallen en maakte tot
voorheen blijkbaar deel uit van het
inwendige van de weegschaal.

Kijk, zei ik tegen de vrouw, dit onder
deeltje is versleten en toonde haar het
plaatje. lk zal dit eens even snel voor
jou in orde maken. lk hoef alleen maar
een stukje blik te knippen en er een
gaatje in te boren. Met het ter ziele
plaatje toog ik naar míjn, wat de vrouw
zo pleegt te noemen, werkatelier. Na
een half uurtje vrij worstelen met allerlei
tuinmeubilair, ballen, fietsen, opblaas-
zwembadjes en planten die blijbaar nog
steeds stonden te overwinteren bereikte
ik zonder ongelukken het einddoel; De
bankschroef. Nadat ik uit een conser-
venblik van bekende naam het plaatje
had geknipt, pakte ik de boormachine
om het betreffende gaatje te boren.

Voorzichtig draaide ik de bankschroef
een stukje open en legde het plaatje er
boven op. Zo boor ik tenminste niet in
de bankschroef dacht ik nog.
Plaatie inklemmen of stevig vasthouden
was de nadrukkelijke boodschap, die in
mijn hersenpan werd gedeponeerd.
Och, voor zo'n klein gaatje is inklem-
men niet nodig seinde mijn ene hersen-
helft. Boren dus, was de opdracht,
Gierend pbeterde het boortje zich in het
weerbarstige materiaal, totdat ik ineens
een snerpende pijn voelde. Het duizeli-
ge gevoel. de sterretjes voor mijn ogen
en de rood gekleurde bankschroef
deden het ergste vermoeden,

Afgesneden vingers, tot op het bot toe
ontvelde lichaamsdelen, bloedtransfu-
sie, opengereten handen tolde het door
mijn hoofd. Nadat er zo'n zes hecht-
pleísters om mijn vingers en mijn duim
aangebracht waren en ik nog een
beetje trillend op krachten probeerde te
komen, larvam ik tot het besef dat ik
enorm veel geluk had gehad. Voor het
zelfde geld had het blikken plaatje, dat
op het boortje was vast komen te zitten,
de pezen van mijn vingers doorgesne-
den. Knoeper stom, boren zonder het
werkstuk in te klemmen. Er hangt nu
trouwens een nieuwe weegschaal aan
de muur' 

dhr. P. Ramanas.

- ln de de Burghstraat is een poging tot
een inbraak verijdeld door de oplet-
tendheid van een buurvrouw. De
inbreker vluchtte toen ze ging kijken.

- Op het Burghplein is een auto gesto-
len en zijn er op verschillende plaat-
sen inbraken geweest. Goed hang-
en sluitwerk lijkt te helpen, misschien
een goede reden om in de komende
kerstvakantie nog eens alles te
controleren.

- Dit keer geen widogram, omdat er
een prijsvraag op de voorpagina
staat. De uitslag van de vorige keer
komt bij het volgende widogram. De
fles wijn is gewonnen door mevr.
Banken, Geldropseweg 1 56.

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

Te huur:
Voor feesten en partijen : Poppenkast.
Deze was te zien op de koninginnedag
op het Burghplein. Kosten: .f15,- per
dag. lnlichtingen: 2126238, Brigit
Dalmeijer.

Te koop:
Wijn Vin du Dok, village blanc.
1 fles .f11,-
1 doos (l2flessen) 1125,-
St. Odulphusstraat 41

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven van
Dudok" .f 25,-
Kalender Witte Dorp ! 17,50
Affiches .f 5,-
Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,
te\.212O112

In Memoriam
Op 5 december is op 83 jarige leeftijd
overleden:

De heer Jacobs was een van de laatste
oorspronkelijke bewoners van het
Witte Dorp. De heer en mewouw Ja-
cobs zijn hier in 1938 komen \ryonen.
Wij wensen mewouw Jacobs veel
sterkte toe.

Dhr. P.J.J. Jacobs

Om continuering von het Stichïing bestuur op longere
termijn te woorborgen zoeken wij een

Vocqture
Bestuurslid m lv

Het huidige bestuur bestoot uit ó enrhousioste buurtbewoners
die diverse octiviteiten orgoniseren zools:

Koninginnedog
Nieuwjoorsborrel

Goed Heiligmonfeest
e,d,

Moor ook de herinrichting von het Burghplein en verbetering
von de veiligheid in de wijk worden ter hond genomen,

Heb je interesse om je octief voor de wijk in te zetten,
don nodigen wijje von horte uit om in het

Bestuur von de Stichting HeÌ Witte Dorp zitting te nemen

Voor verdere informotie kun je je richten tot:

Joco von der Stelt St, Odulphusstroot l9 Tel: 2120112 of
Lilion Versmissen le Wilokkersstroot I Tel; 2121569

DE BURGH

\IITTE
STICHTING

DORP
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Realisatie herinricht¡ng Burghplein wordt taai gevecht
(Veruolg van voorpagina)
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Het is nog lang niet zeker dat we het
ontwikkelde plan ook daadwerkeliik in
zijn huidige vorm gerealiseerd krijgen'
Toch vinden we het tijd om u als buurt-
bewoner nader te informeren over het
plan en de kontakten die wij daarover
met de gemeente hebben.

ln het vorige bericht was een program-

ma van eisen opgenomen dat door de
werkgroep is opgesteld met als voor-
naamste uitgangspunt het toenemende
intensieve gebruik van het plein door
jong maar ook oud. ln het plan zijn de in
het programma van eisen geformuleer-
de wensen goed verwerk. De belang'
rijkste sommen wij nog even voor u op:

sctreiding tussen de activiteiten voor
de kleintjes en de wat grotere kinde'
ren (waaronder voetbal),
ruimte voor centrale activiteiten
zoals een buurtfeest (een feesttent)
en koninginnedag (kraamPies),
handhaving van de bomen en
groenzône aan de ziide van de
Burghstraat en
handhaving/renovatie van de rol'
schaatsbaan.

Het plan bevat als centraal element een

haltuerharde ruimte (1) die verdiept
wordt aangelegd (40 cm) en aan de
lange zijden wordt begrensd door een

zitrand die tot 60 cm boven maaiveld
reikt. Het nu al aanwezige halve cirkel-

- 
")t'ñ..' /,a

segment wordt onderdeel van deze
ruimte zij het dat de diameter wordt te'
ruggebracht naar iets meer dan 15 m
en de rand wordt opgebouwd uit treden
(2) die doorlopen naar ongeveer + 50
cm boven maaiveld en kunnen worden
gebruikt als "tribune" b¡j culturele
activiteiten. Tevens is ter plekke van
deze treden als ontsluiting naar de
Burghstraat een opening gecreerd in de
groene wand aan de NW-zijde van het
plein (3). Aan de ziide van de
Wilakkersstraat is als begrenzing van
het verdiepte gedeelte over de volle
breedte een trap gedacht die wordt
onderbroken door metselwerk kolom-
men meteenzelfde hoogte als de muur'
tjes aan de lange zijden (4).
Verder ziin ter plekke van het pad dat
net als nu het plein doorkruist twee
hellingbaantjes naar de centrale ruimte
gemaakt (5).

Aan de NO-zijde wordt de rand van de
centrale ruimte onderbroken door een
enigszins verhoogd "balkon" met
zitbanken (6) voor ouders en andere
bewoners, dat goed zicht biedt op het
beeld van de balletdanseres die naar
deze hoek verplaatst wordt en op het
speeltenein voor de peuters en kleuters
(/) dat aan diezelfde ziide van het plein
is gesitueerd. Dit peuter- en kleuterge-
deelte bevat ondermeer de nu reeds
aanwezige speeltoestellen (waaronder
de glijbaan) en zal worden uiþebreid

met een aantal andere toestellen. Ook
een zandbak zal onderdeel uitmaken
van dit gedeelte en er is plaats ing-
eruimd voor een kleine versie van het
witte dorp bestaande uit een serie
speelhuisjes die geschilderd worden in
de kleurstell¡ng van de woningen uit het
Witte Dorp. Rond de boom in het
midden van deze sPeelPlek is een
boombank gedacht.

Aan de W-zijde bliift het grasveld
gehandhaaft (8). De toevoeging van en'
kele (extra) bomen op deze plek zorgt
er tevens voor dat de beoefening van
het edele voetbalspel zoveel mogelijk
beperkt blijft tot de centrale ruimte. Voor
de omranding en opdeling van het plein
in verschillende speelplekken is als
voorheen haagbeplanting gedacht.

Het plan is als voorstel met de ge-
meente besproken en daar door de
betrokken ambtenaren enthousiast
ontvangen. Wel werden door hen direct
vraagtekens geplaatst bij de financiële
haalbaarheid van het plan. De ge-
meente heeft een begroting gemaakt
van de realisaüekosten en larvam

daarbij uit op een bedrag van bijna
500.000 gulden. Via het aanbrengen
van enkele vereenvoudigingen in het
plan zijn de kosten waarschijnlijk wel
aanzienlijk te reduceren. Daamaast
wordt ook zelfwerkzaamheid als middel
tot kostenverlaging onderzocht. lndien

Stt.httr,g \X/itt. Do.p
. B"rtgh

Ir-,..t.httn3spla.n
B.r.qhpt.rn

we de kwaliteit die in het plan þesþten
ligt niet geheel prijs willen geven dienen

we uiteindelijk toch wel rekening te
houden met enkele tonnen realisatie-
kosten. De gemeente heett al aangege'
ven dat een dergelijke bedrag op het

inoment niet in haar begroting past en

ook politiek gezien onhaalbaar is'
Omdat we in eerste instantie geen

ingrijpende concessies willen doen op

de inhoudelijkheid van het plan ziin we
aan het zoeken naar mogelijkheden tot
verdere besparingen en aanvullende
financiering. Daartoe wordt door een

PR-commissie bestaande uit een aantal

deskundige bewoners een PR-Plan

opgezet.

Het zal u duidelijk ziin dat realisatie van

het plan nog lang n¡et rond is en dat nog

heel veel van onze energie en door-

zettingsvermogen gevraagd zal worden
voordat we neer kunnen strijken in de
geplande zithoek op het balkon van het

ñieuwe plein. Voor eenieder die denkt
op een of andere wijze een pos¡tieve

bijdrage te kunnen leveren aan de

realisatie van het plein is de werkgroep
uiteraard ten alle tijden aanspreekbaar'

Werkgroep BurghPlein
Lilian Vãrsmissen, 1e Wilakkersstr. 1, 2121.569

Ton van der Pluijm, Burghstr. 10' 2123394

Hans Scheerlings, Burghplein 4, 21.20944

Rob Geraedts, 1 e Wilakkersstraat 26, 2124791

Leon van Gorp, St. Odulphusstraat 41,2126110
Betsy Osinski, Burghplein 19, 2122683
Ben lJsseldijk, Burghstraat 64, 2'l 19226

.-..I
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ln kort bestek:
de schil van de woning
tn de afgåtopen ledenvergadering van de vereniging is uitgebreid stitgestaan bij de
definitie van de schil van de woning. Dit was nodig omdat veel leden eigenlijk niet
precies weten welke onderdelen nu tot de schil behoren, Ook in de onderhoudsover-
eenkomst is de schil niet concreet aangegeven. Toch is een heldere definitie van groot
belang. Het onderhoud van de schilis immers collectief en wordt betaald uit de potjes
van de bewoners. Het bepaalt het beleid van het bestuur. Omdat de schil veel te maken
heeft met het karaáer van het Witte Dorp willen wij deze keer in KORT BESTEK duidelÍjk
maken wat wij nu onder de schil verstaan.

Huurdershoek:
Terugblik op twee jaar commissie huurdersbelangen

Na enkele maa¡den van voorbereiding is in maart 1994 de Commissie Huurdersbelang-
en daadwerkeliik van start gegaan. Wij hadden ons daarbij een drieledig doelgesteld.
Ten eerste, de bhartlglng van de belangen van alle huurders in onze wijk; zowel met
ideeën naar het bestuur van de Stichting het Witte Dorp als naar de beheerders in
verband met het onderhoud van de woningen. Ten tweede, de huurders hulp bieden
en raad geven hoe zij in hun eigen concrete situatie het best konden handelen. Ten
derde: de huutders inlotmercn over het gebeuren in de wijk. Deze informatie gaven wij
via een MEDEDELINGEN BLAD, de aparte rubrtek HUURÐERSHOEK in de wijkkrant en
op de jaarlijkse HUURDERSAVONDEN.

Witte Dorp

ln de ledenvergadering hebben wijeen
definitie gegeven.Wij zijn daarbij op de
eerste plaats uitgegaan van de algeme-
ne doelstelling van de vereniging en, op
de tweede plaats, de betaalbaarheid
van het onderhoud. ln de onderhouds-
overeenkomst wordt de algemene
doelstelling van de vereniging omschre-
ven als het vastleggen van een meerja-
renplan en de daaruan afgeleide jaar-
plannen.Het doel is het goed onderhou-
den van de schil van de woning en het
beschermen van het karakter van de
wijk het Witte Dorp. Wij hebben dit
vooral geinterpreteerd als zijnde die
elementen op de woning en op het erf
die vanaf de straat zichtbaar zijn en het
beeld van het Wite Dorp bepalen. Dit
betekent dat een aantal onderdelen
daardoor worden uitgesloten zoals de
onderdelen in de grond, (bv de riole-
ring), in de woning (bv. de centrale
verwarming), s¡ op het openbaar
terrein (bv de straatverlichting), Ook die
elementen die niet echt zichtbaar zijn
vanaf de straat zoals de platte daken
van de bergingen of de erkers worden
uitgesloten. Van de overgebleven
onderdelen willen wij gezien de finan-
ciele haalbaarheid van het onderhoud ,

die onderdelen uitsluiten die niet onder-
houdsgevoelig zijn zoals de dakpan-
nen.Door de verschillende uitsluitingen
is uiteindelijk een lijst met onderdelen
ontstaan die hanteerbaar is. Tot de schil

Dudok Manifestatie

wordt nu concreet gerekend het metseþ
werkvan de gevel, de stalen en houten
kozijnen , de luifel, het balkon met de
vloer en balustrade, de goten en de
hemelwaterafuoeren, de dakkapellen en
de gemetselde erfafscheidingen.

De conclusie is dat de schil eigenlijk
bestaat uit die onderdelen waarvan het
onderhoud voomamelijk schilderwerk is
inclusief de daarmee samenhangende
reparaties en veruangingen. De maan-
delijkse bijdrage, "het potie", is vooral
bestemd voor dit reguliere onderhoud.
ln de ledenvergadering is afgesproken
dat in de volgende vergadedng onder-
zocht zal worden of de defintie van de
schil uitgebreid moet worden. Het
betreft dan die onderdelen waarvan het
onderhoud grote investeringen met zich
meebrengt en die gezien de uniformiteit
het best projektmatig aangepakt moe-
ten worden. Wij zullen daarbij onder-
zoeken wat de consequenties zullen
zijn voor de maandelijkse bijdrage,

Wijhopen dat door het goed onderhou-
den van de schil van onze woningen de
wijk mooi blijft en dat het een positief
effect heeft op de andere woningen in
hetWitte Dorp. Het in stand houden van
het karakter van het Witte Dorp is
immers in belang van alle bewoners.

Vereniging Onderhoudsfonds (VOF)
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Van april tot en met september
1996 vindt in Hilversum een Du-
dok Manifestatie plaats. Aanlei-
ding is de oplevering van de restau-
rat¡e van z¡jn bekendste werk, het
raadhuis van Hilversum.

De man¡festat¡e bestaat uit een
aantal onderdelen. ln het souter-
rain van het raadhuis is een grote
tentoonstell¡ng ingericht over Du-
dok (1884-1974) en zijn tijdgeno-
ten. Tijdens rondleidingen is het
raadhu¡s te bezichtigen. Bezoekers
van de expositie kunnen bovendien
een wandel- en fietstocht langs Du-
dok-gebouwen in Hilversum ma-
ken. Bij de tentoonstelling ver-
schijnt een boek over het leven en
werk van deze architect. Ook zijn
er plannen voor een tweedaags, in-
ternat¡onaal symposium over Du-
dok in april volgend jaar.

lnformatie:
Stichting Dudok-man¡festat¡e:
Tel.055 292076

donker wordt. Daar willen we iets aan
gaan doen door middelvan verlichting.
Binnenkort ontvangt u een en-
quêteformulier met meer informatie en
de vraag of u mee wilt doen. Als íeder-
een meedoet kost het maar weinig geld.
Met elkaar staan we sterk. U doet toch
ook mee?!

Elk lid van de Commissie Huurdersbe-
langen was voor de huurders in bepaal-
de straten de contactpersoon met als
taak:
- aanspreeþunt zijn voor de huurders
- advies geven in individuele zaken
- inventarisering van de meningen

van de huurders
- verspreiden van Mededelingen en

de uitrodigingen voor de huurders-
avonden

- signalering van veranderingen in het
huurdersbestand

Huurdersavond in oktober geslaagd
Op 9 oktober was er de vierde huur-
dersavond in onze wijk. Een avond die
door de sfeer en de goede inbreng van
de aanwezigen in de uitleg en discus-
sies zeet geslaagd genoemd kan
worden. Na de opening en een korte
samenvatting van de gesprekken bij de
beheerders Nienhuis-Luiten en Van der
Meeren werd er uitgebreid ingegaan op
de algemene uitslag van de enquête
over de woningen en de woonlasten en
de serviceverlening door de beheer-
ders. Die uitslag was voor verschillende
onderdelen met staaf- en cirkeldiagram-
men uitgewerkt en werd nader toege-
licht. Juist de voorstelling in diagram-
men maakte duidelijk dat het w(x)n-
lastenquote (dat is het gedeelte van
het NETTO-inkomen dat men aan
woonlasten kwijt is) aan de hoge kant
is. Dit is het gevolg van de jaarlijkse
huurstijgingen, Deze worden door de
politiek bepaald. Uit een grafiek werd
het verschiltussen eigenaars en huur-
ders in een tijdspanne van nog geen 15
jaar heel duidelijk in 1981 waren de
huurders 160/o van hun netto inkomen
aan woonlasten kwijt; de eigenaars
16,6o/o. Maar in 1994 bedroegen deze
percentages voor de huurders méér
dan2lo/o en voorde eigenaars 14olo!

Dat de meeste huurders er toch niet
over denken om te verhuizen heeft
versehillende oorzaken. Er is een goed
woongenot, men is "eigen" aan de
buurt, men heeft zelf veel geihvesteerd
in de woning, verhuizen is óók duur.
Bovendien is er vaak niet direct een
altematief voor de gewenste andere
omgeving, het inkomen is te hoog voor
een woning in de sociale sector, de
wachtlijsten zijn lang voor een bejaar-
dencentrum of verzorgingscentrum,
enz...

Na de pauze werd er in groepen ge-
werkt aan een aantal meerkeuze-
vragen die betrekking hadden op wat er
bij het bepalen en vaststellen van de
huurprijs zoal kan meespelen. De
meeste vragen waren van algemene
aard; daamaast enkele die van belang
waren voor bepaalde groepen huur-
ders: de nieuwe huurders in verband
met de huurliberalisatie, en voor de
oudere huuders die in de toekomst aan
woning-aanpassing denken in het licht
van de nieuwe Wet Voorziening Ge-
handicapten.

Belangrijke mededelingen
Vlak voor de inlevering van de copy
voor deze krant kregen wij via SOBE
twee belangrijke berichten door met
betrekking tot de huurwoningen in de
pariculiere sector. Het eerste is dat er
op landelijk niveau een convenant
gesloten voor een model-code waarin
de omgang tussen een verhuurder een
een huurdersorganisatie kan worden
geregeld. Die model-code geldt als er
25 of meer woningen in een complex
van dezelfde verhuurder gehuurd
worden. ln onze wijk zijn er zowel bij
Van der Meeren als bij Nienhuis-Luiten
meer dan 25 woningen in de verhuur.
Voorwaarde voor het afsluiten van zo'n
model-code is dat de huur-
dersorganisatie representatief is. Dat
wíl zeggen dat zij tenminste de meer-
derheid van de huurders vertegenwoor-
digt. Gezien de beantwoorde enquête-
formulieren in dit voorjaar, zowel door
de huurders van Van der Meeren als
van Nienhuis-Luiten, voldoen wij aan
die eis.

Hettweede bericht is dat Staatssecreta-
ris Tommel is voornemens orn in 1996
de maximale huurverhoging te stellen
op 6,5%!Verder heeft hij een wetsvoor-
stel "Procesvereisten" gepland dat al
aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Dit houdt in dat de verhuurders een
huurverhoging boven een bepaald
percentage uitdrukkelijk moeten
motiveren. Voor 1996 stelt hij voor
3,8o/o. Wij hebben aan SOBE en de
Woonbond gevraagd of een medede-
ling van de verhuurder dat de huurprijs
volgens het puntenstel nog tientallen
guldens onder de maximaal redelijke
huur ligt een voldoende motivering is.
Een duidelijk antwoord hierop konden
wij niet krijgen.

IS DIT MISSCHIEN HET LAATSTE
ARTIKEL VAN ONZE COMMISSIE?
Wij zouden dat heel jammer vinden;
vooral nu er landelijk voor de particulie-
re huursector veel tot stand gaat ko-
men. Wij hebben echter dringend
behoefte aan een verdere uitbreiding
van ons bestuur (het telt op het ogen-
blik slechts vier leden door het plotse-
ling uitvallen van een der bestuursle-
den!) Het vraagt van ons te veel tijd en
energie om het werk in de huidige
samenstelling goed voort te zetten. Als
er onder u mensen zijn die het van
belang vinden dat de Commissie
Huurdersbelangen blijft bestaan en die
zich daadwerkelijk met ons kunnen en
willen inzetten, dan veaoeken wij u
even contact op te nemen met:

Mw. Annemarie Westelaken, Geldrop-
seweg 146, telefoon 2.122.349 ot
Hr. Kees Dongelmans, Burghstraat 18,
telefoon 2.118.298.

(i.v.m. de beschikbare ruimte heeft de
redactie dit artikel ingekort)
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Het Hilversumse raadhuis

Verlichting gangeties

Vind u het ook zo donker in de gøng-
etjes in het Witte Dorp? Het is eng en
kan gevaarlijkzijn. Een enkele lamp zou
dat probleem oplossen.

Veel mensen vinden het eng om's a-
vonds achterom te gaan, Ook geeft het
inbrekers kans om ongezien hun slag te
slaan. Vooral in de winter, als het vroeg

Namens het bestuur van de Stichting
Witte Dorp

Frans van Heesewijk

* --*.
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Rolls royce ges¡gnaleerd in het witte dorp
Ruim 6 weken geteden gleed een heuse Rolls Royce de Odulphusstraat in en stopte

voor het huis van de famitie Katb. Even later stapten zij ín en gleed de Rolls even
geheimzinnig ats hij gekomen was de Odulphusstraat weer uit. Wat was hier aan de

hand? De redaktie ging op onderzoek uit.

Tien november 1995 was de officiële
dag waarop de heer Kalb, na 47 iaar
hard werken, op 63-jarige leeftijd met
pensioen ging. Zijn bedrijf, LAREKA
B.V. te Valkenswaard, inmiddels uitge-
groeid tot 3 enorme hallen, fêteerde
hem en zijn echtgenote op een dag die

zij nooit zullen vergeten. Een dag vol
verrassingen, bestaande uit toespra-
ken, sketches, cadeaus en opgehaalde
herinneringen die in het teken zouden
staan van de aard en stiilwaarop Wim

Kalb ziin bedrijf als general-manager
had geleid,

Wij werden na een telefonische af-

spraak hartelijk ontvangen door Wim en

donnie. Hun smaakvol ingerichte huis

zette de toon voor een indrukwekkend
verhaal, waarin wij een zeer gedreven
Wim Kalb leerden kennen. De begin'
vraag was natuurlijk hoe je het voor
elkaar krijgt en op een ritje in een Rolls
Royce getrakteerd te worden' Wi¡

kregen een verhaal te horen over het

arbeidsverleden van de heer Kalb waar
je niet omheen kunt'

3 jaar Technicus PhiliPs
1 jaar Technicus Rijkswaterstaat
3 jaar Reizend technicus P'M'8.
6 jaar Hoofd T.D. Schimmelpenninck

te Wageningen
6 jaar Chief engineer Carreras Enge-

land
1 jaar Technisch bedriifsleider Karel 1

Nederland, Belgiê en Duitsland
20 iaar Plantmanager Willem ll - c.c.c.

New York:
- Manager voor de bouw en

installatie van een procesbedrijf
voor de Produktie van melange-
omblad

- Manager voor de bouw en

installatie van een PijPtabakfa-
briek i.s.m. Sudleaf Bichmond
Virginia U.S'4.

- Manager voor de ontwikkeling
van vochtabsorberende film
i.s.m. Dow Chemical Terneuzen
en New Mexico

- Bouwkundig coördinator voor
alle Willem ll bedrijven

- Secretaris lntegrale kwaliteits-
zorg

5 iaar Algemeen directeur LAREKA
Machines B.V.

Hij begon op 16-iarige leeftiid als
gereedschapsmaker en heeft zich
õntwikkeld tot General-manager LARE-
KA 8.V., LaPazz, Rens, Kalb.Hiiheeft
in die tussentijd de hele wereld rond
gereisd en internationaal een groot
netwerk opgezet wat hem bij ziin laatste
bedrijf geen windeieren zou leggen'

Op S8-jarige leeftijd, een leeftiid waarop
de meeste mensen achterover gaan

zitten en zich geestelijk gaan voorberei-
den op hun pensionering, meende Wim

Kalb dat er nog een grote markt lag in

het reconditioneren van afgeschreven
machines. Reconditioneren was het
motto dat nationaal en intemationaal
grote bekendheid kreeg' Orders uit

Rusland, lndonesië, China, Pakistan

etc,, miljoenen-orders wel te verstaan'
Reconditioneren van machines is vaak
een hele goede oPlossing' "Geen

reviseren, niet alleen een likie verf en

een spuitie olie; maar de machine wordt

vanaf de bodem geheel opnieuw
gebouwd. Als het frame maar goed is,
dan weten wij er wel raad mee', aldus
Wim. Metveel liefde en wiisheid vertel-
de Wim over ziin beddif.

Er kwamen tiidens ons gesPrek veel
bijzondere ervaringen naar boven' Zo
heefthijop een gegeven moment, in de
tijd dat hijin Amerika werkte, een man
onhroet die gespecialiseerd was in de
chemie. Ookdaarin was Wim geihteres'
seerd en samen met hem ontwikkelden
zij een superabsorber. Wat aanvankeliik
begon als een absorberende ftlm evolu-
eerde het zich tot de basis van het
maandverbancUtramPon en absor'
berende wondverbanden. Wim is dus
de grondlegger in Europa geweestvan
ons damesverband. Zo is ziin zakelijke
leven geweest. U¡tersten opzoeken en
combineren. Machines tot oP het
fundament aþellen en weer opbouwen
tot een c.onstructie die de produktiviteit
verhoogt en waaraan het liefst iets
nieuws is toegevoegd.

Het zou te ver voeren om hier weer te
geven wat Wim allemaal ondemomen
heeft. Hij heeft dit alleen kunnen doen
dankzij ziin vrouw die hem altiid gesti-
muleerd heeft.

ln '57 zijn Wim en Gonnie getrouwd.

Dat het voor haar niet altijd even ge'
matkeliik is geweest wordt wel duideliik.
Wim we¡kte gemiddeld 10 uren per dag
en is veeltiþ in het buitenland geweest'
Zii zijn beiden geboren Eindhovenaren
en de Odulphusstraat is al 26 iaar hun

standplaats. Zii ziin al bijna z[0 jaren

getrouwd.

Op onze vraag hoe je na zo'n dYna'
misch leven naar de toekomst kii¡<t zii
Wim heel spontaan:" Tot nu toe liikt het
vakantie; ik houd mij bewust het ko'
mend jaar wat rustiger en laat miin

bedrijf achter in een florerende staat'
dat is een geruststellend gevoel"' Hij

heeft vele hobbY's zoals zwemmen'
fitress, schilderen, schriiven en tuinie'
ren. Het bewiis van deze laatst ge'
noemde hobby is te vinden rondom ziin
bedriif in Valkenswaard. Hier liet Wim
een tuin aanleggen met een variëteit
aan bloemen, struiken en bomen. Heel
toepasseliik was dan ook dat hij aldaar
een Spaanse aak mocht Planten als

symbool voor de bloei van ziin bedriif.
Ook weer heel toepasseliik gavert Wim
en Gonnie het Personeel een* hard
houten bank cadeau, waarop het goed

toeven is na gedane arbeid.

Een zeker ookte vernoemen hobby van
Wim is het dichten, Hii wil graag een

bundeltje public'eren en zoals wij hem
inschatten zal dat hem ook nog wel
lukken. Wii mochten een tipie van de
sluier oplichten met het publiceren van
dit gedichtje dat geschreven ¡s ter
gelegenheid van het huweliik van zijn
pete-kind.

Wim en Gonnie, het was een fiine
avond en wij danken jullie voor de
hartelijke ontvangst. Het is leuk, men'
sen die je dageliiks tegenkomt en zo'n
vertrouwd beeld opleveren, ook eens
anders te leren kennen en te vememen
hoe zii in het leven staan' 

De redaktie

Kleur (bekennen)

Stratend wit droeg al de bruid,
Híj stemmig zwart en een vest met een ruit,

De ambtenaar officieel in het griis,

Keek hen beide aan en zeiwiis,
Laat IJw weg ziin een waaier van geluk,

en dacht, het loopt toch al zo vaak stuk,

Laat warmte Uw hart en lichaam veflvarmen,

Gefetìciteerd en gaat elkaar nu maar omarmen'

Het boekie had een kaftvan blauw,
Hij sprak, U bent nu voortaan man en vrouw'

Het'boeket van haar, het waren rozen zo rood,

Hijftuisterde zacht, wiJ samen tot in de dood,

Kleur onderscheiden of bekennen,
Je gaat er meestal gauw aan wennen'
ts dit nu zwart wit gesteld in miin verhaal,

Oh wacht, de kteurriike stoet verlaat nu de zaal,

Voordat ik het vergeet dit nog even'

De kleur aan alles in het leven,
Zal men meestal zelf moeten geven'
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NIEUWS
MET NAMEN

VALKENS\üAARD - De heer
W. Kalb uit Valkenswaard
heeft gisteren. een koninkliike
onderscheiding gekregen. Kalb
kreeg de eremedaille in goud,
verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau bi! gelegenheid
van ziin afscheid als general
manager van Lareka Machines
in Valkenswaard. De onder-
scheiding werd uitgereikt door
burgemeester H. ToPs.
Kalb is twintig iaar werkzaani
geweest bij de vroegere lflillem
II sigarenfabriek in Valkens-
waard. Na de overname door
de Ebas Group in 1989, richtte
Kalb samen met anderen een
machinefabriek op, I-areka Ma-
chines. Deze ontstond uit de
vroegere tèchnische dienst van
de \lillem Il.
Ook op het maatschaPPeliik
vlak heeft Kalb ziin verdien-
sten. Zo was hii achttien faar
voorzitter van de Eindhovense
gymnastiekvereniging OlYmPia
Brabant Combinatie. Eenzelfde
functie bekleedde hii bii de or-
ganisatie van het viiftigiarig be-
stâan vån de Nederlandse Ko-
ninklifke Gymnastiek Bond
Brabant.
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o \ry. Kalb.

Gouden medaille



Sint weer in Witte Dorp/Vtlitte Burgh
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ln optocht ging het vanuit de St. Odulp-
husstraat via de Witte Burgh naar Musis
Sacrum, De harmonie liep voorop en
speelde alle bekende Sinterklaaslied-
jes. Onderweg deelden de Pieten
lekkere pepernoten uit en maakten rare
capriolen. De Sint begroette klein en
groot. De klaarovers hielpen met het
oversteken van de Heezerweg, zodat
iedereen veilig aan de overkant kwam.

ln Musis Sacrum was er nog een
gezellig uurtje, De kinderen van de
Hasselbraam mochten een liedje
komen zingen bij de Sint. De prijzen
van de kleurwedstrijd werden door de
Sint eigenhandig uitgereikt. De voetbal-
lers van het Witte Dorp die verloren

hadden bij de voetbalwedstrijd dit
voorjaar moeten beter hun best doen.
Gelukkig hielpen alle kinderen met het
zingen van een liedje. ln plaats van
alleen maar cadeautjes weg te geven,
kreeg de Sint dit jaar zelf eens een
cadeau, een prachtige, verlichte taart.
Tot slot kreeg iedereen een mandarijn
en jammer genoeg ging de Sint toen
weer verder.

Komt u volgend jaar weer Sint? We
rekenen op u.

Namens het bestuur van de Stichting
Witte Dorp,

Jaco van der Stelt

De Wit-kids

Een lekkere snelle lunch voor de
kinderen.

Er waren eens drie biggetjes. De een
had een heel mooi staartje, die was
heelmooigekruld. De ander hele mooie
neugaten. De derde had mooie witte
balletjes op haar vacht. Ze waren altijd
aan het ruzieën wie er prinses zou
worden. Ze besloten raad te vragen aan
de koning. Hij zei: lk zal het aan de
prins vragen. De volgende morgen
waren de drie zussen vroeg wakker,
vandaag gaf de koning zijn raad. De
drie varkens namen eerst een heerlijk
modderbad. Ze vroegen voor de twee-
de keer raad. Hij zei: Wie de dikste was
werd prinses. De eerste big zei tegen
de koning ik weet zeker dat ik de dikste
billen heb. Maar de tweede zei ik weet
zeker dat ik de dikste buik heb. De
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ook dit jaar bracht de goede Sint weer een bezoek aan ons. op 26 november om een
uur of vier kon ie de Sint en twee van zijn Pieten tegenkomen ín de straten van het Witte
Dorp en de Witte Burgh.

Men neme een vin du dok
Hinke heeft de pollepel in ontvangst
genomen en gevuld met een recept
voor de kinderen.

,1,lente[teefies

Benodigheden:
- 4 sneetjes oud brood
- 0,75 dl.melk
- suiker 50 gr.
- kaneel(gemalen)

Bereidingswijze:
Doe in een diep bord de melk. Week
het brood (zonder korstjes) in de melk.
Daama licht uitdrukken. Smelt wat boter
in een koekepan. Bak de sneetjes
brood snel aan weerszijden bruin.
Strooi een mengsel van suiker en
kaneel op de sneetjes en klaar is de
lunch.

derde big zei maar ik weet zeker dat ik
de dikste kont heb. De koning zat nu
met een groot probleem, wie moest hij
kiezen. Ze waren allemaal erg dik. Hij
vroeg het aan zijn zoon, de prins. Hij
vond het ook een groot probleem. Hij
stelde voor om alle drie prinses te
maken. En ze leefde met z'n drieën nog
lang en gelukkig.

Dank je, Dulcia, voor je verhaal.
Voor de volgende wijkkrant heeft Dulcia
gekozen voor Fleur van Amelsvoort om
een verhaal, gedicht, mop of wat dan
ook te schrijven. Fleur, veel succes
ermee en graag inleveren vóór 1 maart
1 996.

Smullen maar!!!

lk geef hierbij de pollepel door aan Ets
Staal.

Hinke Mulder

Dulcia Evers vertelt
Deze keer is Dulcia Evers aan de beu¡t om een stukje te schrijven in de wijkkrant. Zij
heeft gekozen voor een sprookjesachtig verhaat over S biggetjes.

t

De allermooiste big word pr¡nses

Een Kerslboom op
Het Plein

Beste Witle Dorpers zools u heeft kunnen zien is er
dit joor voor het eerst in de Witte Dorpgeschiedenis

een Kerstboom op het plein geplootst,

Wij vrogen uw medewerking om het verblijf von de
Kerstboom op het plein tot een succes te moken,

we willen mel nome de ouders vrogen hun kinderen op hun
veronlwoordelijkheden oon te spreken om de

Kerstboom met rusl te loten.
Door deze Kerstboom een kwetsboor en gewillig

voorwerp is voor boldodigheid vrogen wij u een oogje in
het zeil te houden,Heloos heeft binnen een week

het vondolisme ol toegeslogen,

Bijvoorboot donk en prettige Kerstdogen
Het bestuur


