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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Bestuursleden komen en bestuursleden gaan. Ook deze zomer gingen er weer een
paar en kwamen er gelukkig ook een paar nieuwe teden bij,

N¡euwe bestuursleden stichting Witte Dorp

Llcht geraakt
'lk wil al dat verkeer niet voor m'n deur'
'Denken jullie wel.eens aan het milieu?'
'lk heb last van dat lawaai'
'lk kan niet tegen die uitlaatgassen'
'lk wil dat die container hier weggaat!'
'lk wil niet dat je over m'n erker loopt'
'lk wil niet tegen die kabels aankijken'
'Je hebt m'n geraniums verschoven'
'lk dacht dat er dit jaar iets moois
kwam op't plein'
'lk vind 't niet passen in het Witte Dorp'
'Het is niet esthetisch'
'lk wil geen rood lampje'

Natuurlijk komt de Sint dit jaar weer in
het Witte Dorp. Bij de organisatie van
dit festijn kunnen we nog wat hulp
gebruiken. Wie helpt?

Opgeven bij:
Veronique Marks, tel. 2129890

Wie helpt Sinterklaas Colofon

Jaargang 6, nummer 2, september 19g6

Bij mij is inmiddels het lampje gaan
branden. Een rood welte verstaan. Of
in het Licht van een te houden enquête
de positieve reacties, die er ook zijn,
de overhand zullen krijgen, wens ik niet
meer al te wachten. Aan een
toelichting heb ik verder geen
behoefte. Allicht dat ik het wat
eenzijdig benader, dat ik Lichtelijk
overdrijf, want het pad van een
vrijwilliger gaat nou eenmaal niet over
rozen. WelLicht dat iemand anders de
kar wiltrekken. lk bedank Hans en alle
vaste Lichtstraatwerkers voor hun
medewerking.

John Jansen

Redactie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 G 2120112
Buth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 z 2126697
Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26 c Zt 12689
Marian v.d. Laag, St. Odulphussf. 41 E 2126110
Els Rooimans, Burghplein 9 a 2114112

Kopij voor het volgende nummer:
voor 1 december 1996. De redactie behoudtzich
het recht voor stukken in te korten. Kopij zo
mogelijk op ffoppy (WP).
E-mail adres: 101555.156@compuserve.com

Nieuwe leden
ln september 1995 kwam Simon
Wilkinson het bestuur versterken. Hij
was er nog r¡aar net of onze
Engelsman mocht de organisatie van
Koninginnedag coördineren. Op die
manier kon hij goed kennismaken met
deze oerhollandse traditie.
Frans van Heesewijk trad in december
1995 toe tot het bestuur en pakte direct
voortvarend de verlichting in onze wijk
aan. Elders in deze krant kunt u daar
meer over lezen.
Veronique Marks en Monique Otten
zijn nog helemaal vers want zij zijn net
voor de vakantie als voorzitter resp.
penningmeester begonnen. Voeg daar
de zittende bestuursleden Ton van der
Pluym en Jaco van der Stelt aan toe en
het bestuur is weer op sterkte.

Afscheid oude leden
We namen afscheid van Petra Derlo<,
Lien de Jong, Anja Alink en Lilian
Versmissen. Petra was enthousiast
begonnen in het bestuur maar rnoest,
door een nieuwe baan die veel van de
avonduren vroeg, jammer genoeg snel
weer afhaken.
Lien de Jong was van september 1992
tot oktober 1995 bestuurslid en heeft
zich vooral ingespannen om de
huurderscommissie gestalte te geven.

pluim v(m) -€n, -pje IntEüutp s: een hoed
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Anja Alink was penningmeester van
januari 1995 tot juli 1996. Zij is helaas
verhuisd naar Geldrop en moest om
die reden afscheid van het bestuur
nemen.
Lilian Versmissen nam afscheid als
voorzitter van het bestuur omdat ze
weer gaat studeren. ln mei 1992 kwam
haar naam voor het eerst in de be-
stuu¡sverslagen voor. ln juni 1992 werd
ze al vice voorzitter en in juni 1994
volgde ze Marcel Teheux op als
voorzitter. Zj organiseerde heel wat
activiteiten, te veel om op te noemen.
Nou ja, eentje dan: het feest in 1994
werd mede door haar inzet een groot
succes.

Leden dle blfiven
Ton van der Pluym en Jaco van der
Stelt bliþen gewoon. Ton is actief in de
commissie Burghplein en Jaco is
secretaris.

Taken bestuursl€den
Elk bestuurslid heeft een aantal taken
op zich genomen. We zetten het even
op een rijtje zodat u weet wie u
waarover kunt aanspreken,

Namens het bestuur van de Stichting
Witte Dorp

Jaco van der Stelt
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De pluim gaat deze keer naar het da-
mes volleybalteam dat afgelopen wij-
kenfeest met een overweldigende 3-O
overwinning gewonnen heeft. Hiermee
hebben zij de eer van de wijk gered.
Het team had nog nooit met elkaar
samengespeeld, maar door het uitste-

kende coachen van Petra Knippenberg
zijn de deelnemers in twee trainingen
samengesmeed tot een hecht team.
Uitstekend gedaan: Petra, Ellen, lrene,
Bets, MÍrjam, Jos, Teddy. Verder Jaco
bedankt voor het organiseren van de
trainingen.
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Pluim voor het damesvolleybalteam

voorzitter
contacþersoon Sinterklaas

penningmeester

secretaris
contactpersoon wit op zwart
contacþersoon h u u rdersbelangen

coördinatie verlichting

coördinatie Koninginnedag
coördinatie lichtjesroute

commissie herinrichting Burghplein
veiligheidsraad

Veronique Marks
Burghstraat 8
a 2129890

Monique Ötten
St. Odastraat 23
I 2112977

Jaco van der Stelt
St, Odulphusstraat 19
I 2120112

Frans van Heesewijk
Petrus Dondersstraat 24
a 2127092

Simon Wilkinson
l" Wilakkersstraat 19
I 2118762

Ton van der Pluym
Burghstraat 10î 2123394
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Widogram
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Deze keer is het widogram gemaakt

door Marjan van der Laag' Wijziin blii

dat we iemand hebben gevonden die
John en Lex eens wilaflossen. De stijl

is iets anders, dus de vaste puzzelaars

zullen wel even moeten wennen, De

uitdaging wordt daardoor natuurlijk
alleen maar gtoter. Het widogram staat
in het teken van het BurghPlein. de

vorige puzzle bleek erg moeilijk te zijn.
Er waren zo weinig inzendingen dat we

de fles wijn bewaran tot de volgende
keer. Wij stellen het op prijs als u de

oplossing instuurt, Bij een hoge moei-
lijkheidsgraad, zullen wij ook oplossing-
en die niet volledig goed ziin een kans
geven in de loterij voor de fles wijn' Uw
inzending kunt u voor 1 november inle'
vem bii Lex Bosselaar St. Odulphus-
straat 19.

Horizontaal
1 wat ruist daar door het .."...'? (11)

9 elite ga naar het gebouw! (7)

11 je doet het oP 3 (verticaal) (7)

13 de jongste is Pas gekort (2)

14 plan voor een ideaal Plein? (6)

16 leukl opgezet voor een biieenkomst
(e)

18 piepklein en amper geladen (3)

20 kuren voor miss PiggY?

22 slordige slak (4)

23 stuntman (8)

24 een goed idee voor zo'n tekening
van het pleín (4)

29 tafelzoen (6)

Vertlcaal
2 kamertie voor een elektrische ver-

spreker (1 1)
3 zonder ladder kom je hier oP (11)

4 plezier als u in 't engels ontkent?
(5)

5 hier kunt ge het Plein wel mee be-
werken (2)

6 ie treft haar aan oP de kade in

België (5)
7 een vezameling sPorten in de eti-

ketla? (8)
I de laatste diatoon? (2)

10 dit erfelijke basismateriaal is van
jezelf (5)

12 's zomers valt er wel eens één van
het dak (3)

15 Engelse strakke bal (8)

17 Er staat een os onder deze boom!
(7)

19 geef maar gewicht aan iou en mii
(3)

21 ziiis geestelijk en gekort (2)

25 nameliik, maar wel oud (2)

26 niet alleen in Einhoven staat er zo'n
opleidingscentrum (2)

27 aE het breekt wordt het pas gezellig
(2)

daluren
eelt
eminent
kruimeldief
arts

misdadigers
echtbreker

10 stukslaan
13 bietser
14 bekende

Oplossing van de vorige keer

Horizontaal:
1 dievenklauwen
7 ruitenwisser
11 chip
12 nachtslot
15 inbrekersgilden
16 these
17 daderes
18 eierdop

Vertlcaal

waarschuwingen
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Ontspanning

Men neme een vin du dok
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Hans de Rooij heeft de pollepelvorige
keer van Els Staal gekregen. Zijn
recept zal veel mensen weer doen
terugverlangen naar de afgelopen
vakantie.

fuui[nhøisse
Benodigdheden:
1 kg vis van verschillende soorten,

bijv. wijting, rode poon, schelvis of
kabeljauw, zeeduivel, zeebaars.
(beste even overleggen met de
visboer).

V"kg gekookte mosselen zonder
schelp.

5 takjes peterselie.
3 in stukken gesneden winterwortelen.
1 in stukken gesneden prei.
2 wijnglazen droge witte wiin.
Schil van % sinaasappel.
1 in dunne plakken gesneden

venkelknol.
2 gesnipperde teentjes knoflook.
2 gesnipperde uien.
3 geschilde in stukken gesneden

tomaten.
enkele saff raandraadjes.
1 dlolijfolie.
2 laurierbladen.
Zoul
Vers gemalen peper
Sneeties wittebrood of stokbrood in

olijfolie gebakken.
Visafualof koppen om een visbouillon
van te trekken.

Klein nieuws
- Op de hoek van de Odastraat en de

Petrus Dondersstraat is een nieuwe
bank gekomen. ln eerste instantie
was de bank schuin gePlaatst' maar
binnen enkele dagen was de bank

weer recht gezet.
- Er ziin de laatste tiid weer veel hui-

zen van eigenaar gewisseld. Welkom
aan alle nieuwe bewoners. Wilt u

meer weten over de krant of een

stukie schriiven, dan kunt u contact

opnemen met een lid van de redac'
tie.

- Heeft u de fiets in de Paalzien hang-
en op de hoek van de Petrus Don-
dersstraat en de Wilakkersstraat.
Wie heeft zijn fiets zo achtergelaten?
Of is dit een restant van de studen'
tenintroductie?

- De kleur van de voordeuren schePt
nog steeds verwarring. De nieuwe
kleur is inmiddels in verschillende
variaties te zien.

Trek van het visafual met peterselie,
wortel, prei, wijn en dun geschilde
sinaasappelschil in 2 liter water een
geurige visbouillon. Laat deze ruim 40
minuten op een heel laag vuur trekken.
Leg in een tweede pan de plakken
venkelknol met knoflook, ui, tomaat,
saffraan, olijfolie en laurierblad.
Verwarm dit alles op hoog vuur
gedurende 5 minuten. Schenk er de
gezeefde warme visbouillon over en
breng de soep weer aan de kook. Leg
dan voorzichtig met een schuimspaan
de stukken vis in de bouillon. Laat de
vis nog een ruim 5 à 10 minuten oP

hoog vuur zonder deksel op de pan

koken. Kijk of de vis gaar is. Voeg de
rnosselen toe (eventueel ook nog grote
garnalen). Breng de soep zo nodig op
smaak met zout en peper. Leg in
soepborden de gebakken sneetjes
brood en schenk er de bouillon over uit
(kan ook zonder brood).

Tip: maak de soep een dag eerder,
dan smaakt die nog beter.
lk geef de pollepel door aan lgor
Zevenbergen, burghstraat 1 .

Eet smakelijk,
Hans de Rooij

- De nieuwe spelling kost ons nog wat
hoofdbrekens. De redactie (of redak-

tie) wil binnenkort overschakelen'
"Koninginnedag" verandert gelukkig
niet; wat wel?

- De redactie is nu ook via E'mail te
bereiken. Het adres is:
1 01 555.1 56@comPuserue.com. We
zoeken nog een vriiwilliger om een

homepage voor de krantte maken.

- Betsy Osinski was dolgelukkig met

de trofee die gewonnen is met de

volleybalwedstrijd. Ze heeft hem de

hele avond gekoesterd,
- Aan het Burghplein is weer ingebro'

ken in een auto. Gelukkig zijn de
papieren die gestolen waren voor het
grootste deel weer, verspreid over de

hele stad, teruggevonden.

Heeft U klein nieuws voor deze rubriek,

meldt dit dan aan één van de leden

van de redactie.



Witte Dorp

Beperkt aantal gangetjes krijgt verlichting Brand in het Witte Dorp Wist u dat

Alhoewel er veel reacties lcwamen,
bleken de mensen die mee willen doen
erg verspreid in de wijk te wonen. Om
deze actie voor de deelnemers en de
Stichting betaalbaar te houden, heeft
het bestuur besloten dat alleen
verlichting wordt aangebracht in
gangetjes waar 70 o/oyàtr de bewoners
meedoet.

De gangetjes die verlicht worden zijn:
- in het blok St. Odulphusstraat,

Burghplein, 2e Wilakkersstraat,
Petrus Donderstraat, St. Odastraat;

- achter Burghstraat 2Um20;
- achter Burghstraat 1 t/m 9;
- achter St. Odastraat 13 Um 23.

Huize Wilgenhof organiseeft al sinds
jaar en dag vele wekelijkse activiteiten
waar ook senioren-wijkbewoners (65+)
aan mogen deelnemen. Hier wordt
reeds door diverse wijkbewoners
gebruik van gemaakt.

ln de zomeruakantie hebben enkele
clubs en activiteiten een korte
vakantie-stop gehad. De vakantie is
weer voorbij, en vol energie beginnen
we dus weer aan een nieuw seizoen
vol activiteiten. Activiteiten waarbij
gezelligheid, @ntact en een zinvolle
dagbesteding centraal staan. Aan
senioren-wijkbewoners bieden wij, ook
dit seizoen weer, de mogelijkheíd om
aan deze wekelijkse activiteiten deelte
nemen. Activiteiten waar u zich bijaan
kunt sluiten zíin o.a.:
Maandag
9.30 - 11.30 Sjoelen
10.30 - 11.30 Yoga
14.00 - 15.00 Zangkoor
Dinsdag
ochtend Gymnastiek
13.30 - 15,30 Tekenen, Schilderen
Woensdag

Ter introductie wordt in november in
"de Wilgenhof" een gratis
kennismakingsles gegeven met
bewegingsoefeningen: YOGA VOOR
OUDEREN".

De les ter introductie wordt gegeven
door Nel van de Schans, ont-
spanningstherapeut en gediplomeerd
yogaleerkracht, De kosten zijn vier
gulden per les, inclusief lesmateriaal
en consumptie. Opgeven bij de
receptie van "de Wilgenhof", tel.
2146265.

Yoga is het in harmonie brengen en/of
houden van lichaam en geest.
Beweging-adem-concentratie-het den-
ken en ontspanning staan hierin
centraal.

De bewoners in de genoemde straten
ontvangen binnenkod een brief waarin
uitgelegd worden hoe het project
uitgevoerd wordt.

Straten die later alsnog aan de ge-
noemde 70o/o voldoen, daarvan zullen
de gangeties uiteraard ook nog worden
voozien van lampen. Wilt u nog
meedoen? U kunt zich melden op
onderstaand adres, Ook voor vragen
en informatie kunt u hier terecht.

Frans van Heesewijk
Petrus Donderstraat 24

telefoon 2127032

ln de vroege ochtend van 3 augustus
heeft een korte maar hevige brand
gewoed in het pand St. Odulphusstraat
27. Carlo de zoon de huizes is hierlcij
ernstig gewond geraak. Een deelvan
de opstal en vrijwel de totale inboedel
werd in as gelegd. Het is onbegrijpelijk
hoe levensgevaarlijk snel zo'n brand
om zich heen grijpt en verbijsterend om
te zien wat deze in kort tijd aanricht.

Ondanks de verwondingen die hij op-
liep bijzijn bluspogingen heeft Carlo de
tegenwoordigheid van geest gehad om
een vriend die boven sliep, uit huis te
halen. Daama hebben buurtbewoners
zeer adequaat eerste hulp verleend.
Gelukkig gaat het inmiddels weer goed
met Carlo, De brandwonden ziin
gelukkig weer bijna genezen.

Hoe staat het met de renovatieplannen
voor het Burghplein? Er zit weer schot
in de zaak. Voor de vakantie zijn er
nog enkele gesprekken gevoerd met
de gemeentelijke technische dienst.
Deze gesprekken hebben erin
geresulteerd dat de technische dienst
een voorstel heeft voorbereid met
beûekking tot het plein voor bespreking
in de gemeenteraad. Dit voorstel wordt
19 september met de wethouder voor
ruimtel¡¡ke ordening en leden van de
Burghplein commissie voorbesproken.
Wijvan de commissie gaan ervoor om
voþend voorjaar het plan in zijn geheel
ten uitvoer te brengen. Zoals het plein
er nu bij ligt, kan het echt niet langer.

Het bestuur van de Stichting Witte
Dorp wil graag weten of er interesse is
voor een avond over brandpreventie.
Als er animo voor is, zullen we een
dergelijke avond organiseren. Het kan
dan gaan over de volgende
onderwerpen:
- het voorkomen van gevaarlijke

situaties waardoor brand kan
ontstaan;

- wat te doen als er onverhoopt toch
brand ontstaat;

- de mogelijkheid en wenselijkheid
van het aanbrengen van
brandblussers;

- bent u voldoende verzekerd zowel
wat betreft inboedel als opstal.

Geihteresseerd?
Bel even 2120112, Jaæ van der Stelt
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De stichting 't Witte Dorp in het bezit is
van een Kärcher hogedrukspuit die te
huur is voor .f10,- per dag, .f7,50 per
halve dag?!

Nieuw te huur een drie-delige ladder,
uitgeschoven 8,25 meter. Deze ladder
is ook te gebruiken als vrijstaande
ladder. Huurprijs .f10,- per dag, f7,50
per halve dag.

Beide artikelen zijn te huur via
Leon van Gorp
St. Odulphusstraat 41
tel. 2126110

Het gesprek met de wethouder en de
technische dienst en het
daaropvolgend besluit van de
gemeenteraad zal uitsluitsel moeten
geven over hoeveel geld er ter
beschikking wordt gesteld. Ook zal dan
duidelijk zijn welke middelen wij ats
buurt bij elkaar moeten brengen door
middel van sponsoring. Ook zal
moeten worden bekeken welke
werlsaamheden door de bewoners zelf
kunnen worden uitgevoerd. Eerst zul-
len we het gesprek met wethouder
Nico van der Spek maar eens
afwachten. U hoort nog van ons.

De Burghplein commissie

Te koop gevraagd:
Garage liefst in het Witte Dorp en voor-
zien van elektriciteit.
Hans Scheerlings Burghpleín 4,
tel.212A344

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven van
Dudok" .f 25,-
Kalender Witte Dorp I 17,50
Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,
tel.2120112

Wit op zwañ biedt de mogelijkheid om
advertenties te plaatsen. Wij rekenen
12,50 per advertentie, U kunt uw ad-

vertent¡e of oproep inleveren bij elk lid
van de redactie.

Begin dit jaar peilden we de belangstelling voor verlichting in de gangetjes om van het
Witte Dorp een veilþe wijk te maken. Op grond van de resultaten van deze peiling
komt in een aantalgangetjes verlichtìng.

Se n i o ren-wi j kbewo ners :

van harte welkom bij activiteiten in 'De wilgenhof'

Wij wensen Carlo, Sigtid, Annelies en
Huub heelveel sterkte.

Een bericht van de Burghplein Commissie
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
19.00 - 21.30
Donderdag
10.00 - 11.00
14.00 - 17.00
Vrijdag
10.00 - 11.15

Stijldansen
Handwerken
Kienen

Bloemschikken
Biljarten

Yoga voor ouderen

Volksdansen

en u kunt zich aanmelden voor de Jeu
de Boules-club (dag en tijd in overleg
met het bestuur).

Voor de meeste activiteiten is een
kleine contributie-regeling van
toepassing, Heeft u interesse voor een
van deze activiteiten dan kunt u zich
melden bij de receptie van Wilgenhof
of bii Carla den Otter,
activiteitenbegeleidster van Wilgenhof
(tel.nr. 2146265).

Graag verwelkomen wij u binnenkort
als deelnemer van onze activiteiten.

Activiteitencommissie
B.C.M. van de Rijt, locatiemanager

Belangrijk is dat iedere deelnemer de
bewegingen als fijn ervaart, plezier
krijgt in het bewegen en het
zelfuertrouwen herwint. De adem wordt
vaak vergeten, maar is niet los te
maken van de gedachte en het
lichaam. Met concentratie te leren
voelen wat je doet en met de gedachte
en ontspanning de innerlijke rust en
kalmte te vinden. De lessen worden
gegeven in een ontspannen sfeer.

U hoeft echter niet lenig te zíjn om mee
te kunnen doen. Want u beweegt
tijdens de yoga, zittend vanuit een
stoel.
Deze aangepaste yoga-lessen ziin
daardoor uitermate geschikt voor
minder-mobiele ouderen.

Brandpreventie Advertenties
Te koop:
2 originele huiskamerschuifdeuren
f225,-, tel. 21 27032 (na 1 8.00)

Te huur:
Voor feesten en partijen: Poppenkast.
Deze was te zíen op de Koninginnedag
op het Burghplein. Kosten: f15,- per
dag. lnlichtingen: 2126238, Brigit Dal-
meijer.
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'Meedoen is belangrijker dan winnen'

Het motto 'meedoen is belangrijker dan winnen'kuam goed van pas bij de voetbal-
wedstrijd van het Witte Dorp tegen de Witte Burgh. Ondanks goed spelvan de Witte
Dorpers hebben ze uiteindelijk met 3-l verloren.

*
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Om iets over elf uur kwamen de beide
teams het veld op, Het team van de
Witte Burgh in blauw tenue en 't Witte
Dorp in een witte outfit. Na het sein
van de scheidsrechter gingen beide
partijen zeer fanatiek van start. ln de
eerste drie kwartier zijn er twee doel-
punten gevallen. Na een 1-0 achter-
stand voor het Witte Dorp zorgde Ton
v.d. Pluiim voor een schitterende ge-
lijkmaker. Met een tevreden gevoel
ging het Witte Dorp genieten van hun
welverdiende pauze. Nu de tweede
helft, die vanwege conditie van vele
sprelers was verkort naar een half uur

Helaas viel na niet alte lange tijd we-
derom een doelpunt voor de Witte
Burgh, 2-1. Vervolgens 3-1. Ondanks
het hele harde werken van het Witte-
Dorp-team lukte het niet om deze ach-
terstand in te halen. Helaas is de kee-
per, Paul I'Herminez, halverwege de
tweede helft met gescheurde enkel-
banden naar het ziekenhuis gebracht.
Edjoe, Eus, Paul, Rob, Hans H., Mart,
Jimmé, Kim, Gijs, Diede, Ton, Hans v.
4., Freek en Frans: de redactie is trots
op jullie. Wij wensen Paulveel beter-
schap, Loes wijdenken aan jou.

De redactie
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Fleur Stolker vertelt

Fleur Stolker vertelt.......,.

Hallo ik ben Fleur Stolker en ik ben 10
jaar oud en zit in groep 7.

Hockey
lk zit op hockey ik zit er al2 jaar op.
Woensdag 4 september begin ik aan
mijn derde jaar. Hockey vind ik heel
leuk. lk ga nu naar Meisjes D4. D4 is
een achttal. E is een zestal en C,B,A
en Dames en Heren zijn elftallen.

Zwemmen
lk zit ook op zwemmen ik heb 2
diploma's en ik ben nu bezig met
Basis.

Planole¡
lk zit ook op pianoles ik zit er al drie
jaar op en ben met mijn 4e jaarbezig.

De volgende keer zien wij graag een
geschreven stukje van Marieke
Rooimans.
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