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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Nieuwjaarsborrel oP BurghPlein
Buiten was het koud maar binnen in de tent op het Burghptein was het behaagliik warm

en gezettig. De nieuwiaarsborrel op 5 ianuari it. was dit iaar in een heel ander iasie
g"itok.rt-in een tent op het Burghptein met allerlei heerliikheden en ook was er een

lam p io n ne noptocht voo r de kinde re n.

Al jaren was het de gewoonte om bij

ellãarte komen in een cafe in de buurt'
Eerst was dat in café Strauss, later
Plaza Futura en vorig jaar Musis Sa-

crum. De nieuwjaarsborrelcommissie
vond het tijd voor iets nieuws en kwam

op het idee de borrel eens echt in de

eigen wijk te houden op het Burghplein'
Vanwege de kou en eventuele regen

moest er natuurlijk wel enige be-

schutting en verwarming zijn.

Envtensoep, warme chocolademelk,
gluhwein en natuurlijk een lekker pilsje

en een glaasje wijn' Voor de kinderen
was er een pannenkoek na de lampion-

nenoptocht. Die liet wel even op zich
wachten, maar iedereen kwam aan de

beurt. Hulde voor de pannenkoeken-
bakkers.

Al snel liep de tent vol met Witte Dor-
pers en Witte Burghers en werd het
een gezellig samenziin. Alle nieuw$es

uit de kerstvakantie werden uitgewis-
seld. Leon kon uitgebreid vedellen over
zijn Elfstedentocht. Zo had iedereen
wel wat te vertellen.

Ook dit jaar weer enkele speldjes' Lien

de Jong kon helaas niet aanwezig zijn

om haar speldje in ontvangst te nemen'
Heel wat jaren heeft zij in het bestuur
meegedacht en meegewerkt om alle

activiteiten goed te laten verlopen. Voor
Ton van der Pluym had het bestuur

De ontwikkeling van de renovatieplan-
nen voor het Burghplein is bij de ge-
meente in behandeling, De dienst
stadsontwikkeling heeft een adviesnota
gemaakt voor B&W. Na goedkeuring
daarvan kan met de verdere uitwerking

goed geheim kunnen houden dat hij

een speldje kreeg, hij was zeer verrast.
Bijalle activiteiten die worden georgani-
seerd kun je oP Ton rekenen. En dat
waren er nogal wat in de afgeloPen
jaren. Het grote feest in 1994 en het
project verlichting gangpaden ziin daar

voorbeelden van. ln de commissie her-
inrichting Burghplein speelt hii een be-
langrijke rol.

De nieuwe voorzitter van het Witte

Dorp, Veronique Marks, keek terug oP

het afgelopen iaar. Koninginnedag'
Sportdag en St. Nicolaas zijn een paar

van de georganiseerde activiteiten uit
1996. De herinrichting van het Burgh-
plein en de verlichting van de gangpa'
den zijn twee grote projecten uit 1996'
Beide projecten worden dit jaar hopen-
lijk afgerond.

Nieuws over het Burghplein

Toen liep de tent ineens bijna leeg om-

dat de lampionnenoptocht begon' Het

was een mooi gezicht al die lichtjes
door de wijken te zien gaan. Al waren
er soms zoveel ouders bii, dat de licht-
jes niet meer zo goed te zien waren.

De kop van 97 is eraf' We wensen ie-

dereen een goed jaar toe.

De commissie Nieuwjaarsborrel:
René Kruithof 'Witte Burgh
Monique Otten' Witte DorP

Jaco van der Stelt - Witte DorP

worden begonnen. Dan zullen we ook
de plannen presenteren in de krant. Als
alles goed verloopt, kan er nog voor de
zomet met het opknappen van het plein
begonnen worden.
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Al diverse zaterdagen heeft u drie man-
nen gewapend met boormachines en

elektriciteitskabels in de gangetjes van
het Witte Dorp kunnen zien struinen. Ze
sluiten lampen aan om de gangetjes
's avonds te kunnen verlichten. Daar
waar 7Oo/o of meer van de bewoners
wilde meedoen aan het verlichtingspro-

¡ect zijn de lampen oPgehangen. De
gangetjes tussen de Geldropse weg en

Odastraat; tussen de Petrus Don-

derstraat en St. Odulphusstraat, en aan
de even zijde van de Burghstraat zijn
verlicht. Het resultaat verraste; de gan-
getjes zijn goed verlicht en er zijn geen

donkere plekken meer waar iemand
zich kan schuilhouden. Bij de eerste
zeven lampen die werden geinstalleerd
in het gangetje van de Petrus Donder-
straat en de Odulphusstraat gaf het's
avonds een fantastisch lichtspel. De

sensoren dachten dat het dag was
wanneer de lampen aangingen en gin-
gen dus vervolgens weer uit. Wanneer
het weer donker was gingen de lampen
weer aan. Voor sommigen een wat
onrustige nacht, maar na een technisch
onderzoek en een kleine aanpassing
was dit ongemak snelverholPen.

Half januari moeten er nog acht lampen
worden opgehangen, wat iets meer dan
een volle zaterdag werk is. Wanneer de

,-pje geven prijzen,
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agenda en het weer het toelaten, zullen
deze lampen worden opgehangen en is

er weer een veiligheidsproiect voltooid.
Diverse mensen hadden zich opgege-
ven voor het meehelpen installeren van
de lampen. Na een proefzaterdag lam-
pen hangen werd besloten om het werk
met de drie proefhangers af te maken.
Dit vanwege de beschikbaarheid van
materiaal, gereedschap en deskundig-
heid. Voor diegenen die hun diensten
hadden aangeboden, hartelijk dank.

Uit onderzoek van justitie is gebleken
dat één van de beste Preventieve
maatregelen tegen inbraak, het verlich-
ten van de omgeving van het huis is'
We zullen over een jaar bij de politie

informeren of er resultaat is in het te-
rugdringen van het aantal inbraken in
het Witte DorP.

Mochten er mensen zijn die met hun

straat alsnog de gangetjes willen ver-
lichten, willen wij hen graag ondersteu-
nen. Een en ander zal door de bewo-
ners zelf georganiseerd en geinstal-
leerd dienen te worden. Nog een ver-
licht 1997 gewenst van de verlichtings-
commissie.

Simon Wilkinson
Frans van Heesewijk

Ton van der PluYm
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De Pluim gaat deze keer naar de Zus-
ters van Barmhartigheid van huize de
Burgh. Zij hebben de ijsbaan oP de
vijver van huize de Burgh beschikbaar
gesteld voor de kinderen uit de buurt.
Tijdens de lange vorstperiode in de

kerstvakantie hebben veel kinderen
kunnen genieten van het ijs oP deze
vijver. Dankzij enkele actieve vaders,
was €r een prachtige sneeuwvrije ijs-
baan beschikbaar. Door de beschutte
ligging in het prachtige park, had ook
de wind weinig kans om de gevoels-
temperatuur te verlagen tot Siberische
waarden. Veel kinderen uit het Witte

Dorp hebben dankzii deze goede ijs-

omstandigheden leren schaatsen' Ver-
der kwam het natuurlijk ook heel goed
uit dat de ijsperiode in de kerstvakantie
viel.

Colofon
Bedactie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 i 2120112
Ruth Hameleers, St, Odulphusstr. 1 E 2126697

Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26 o 2112688
Marian v.d, Laag, St. Odulphusstr. 41 I 2126110
Els Rooimans, Burghplein I a 2114112

Kopij voor het volgende nummer:
voor 1 juni 1997. De redactie behoudt zich het

recht voor stukken in te korten. Kopij zo mogelijk
op floppy (WP). E-mail kan ook:

Lex.Bosselaar@ iaehv.nl
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Men neme een vin du dok Advertenties Klein nieuws
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lgor Zevenbergen werd verblijd met de
pollepel die hij aangeboden kreeg door
Hans de Rooij. Omdat hij al een half
leven lang vegetariër is (met zijn gezin)
volgt hieronder een vegetarisch recept
dat ook voor vleeszuchtigen niet te
versmaden valt.

Net zoals bij het vorige recept is hierbij
sprake van een zeer complete, goed-
vullende soep, heel geschikt voor het
koude seizoen. Het recept is ooit in het
grijze verleden via via in mijn bezit ge-
komen.

Benodigdheden
1,5 liter bouillon
0,5 kg tomaten
0,5 kg aardappels
1 prei
2 uien
1 of 2 potten wiüe bonen

4 eetlepels tomatenpuree
2 eetlepels olie (ik neem olijfolie)
I teentje knoflook
1,5 eetlepel basilicum

1. Snijd de aardappels in blokjes even'
als de tomaat, en snijd ook de ui en
de prei, niet al te fi¡n. Dit gaat in de
bouillon.

2. Na 10 minuten koken de witte bonen
erbij.

3. Na 10 minuten doe je er een PaPje
bij dat bestaat uit de tomatenpuree,
de olie, het uitgeperste teentje knof-
look en de basilicum.

Serveren kun je met stokbrood. Ge-
raspte kaas erover is, vind ik, een
must.

lk geef de pollepel door aan Leonie
Bonants, St, Jorislaan 13.

Ontspann¡ng

Te koop:
Electrisch orgeltje en een ijzeren gar-
derobekast (3-deurs). Els Rooimans,
tel2114112.

Gevonden:
Hallo ik ben Marieke Rooimans. lk heb
een cassette bandje gevonden op het
Sinterklaasfeest. Dit bandie is een luis-
terstrip over Suske en Wiske en Wallie
de walvis. Wie dit bandje heeft verlo-
ren, kan het afhalen op Burghplein 9.

Te huur:
Voor feesten en partijen: Poppenkast.
Deze was te zien op de Koninginnedag
op het Burghplein. Kosten: f15,- Per
dag. lnlichtingen: 2126238, Brigit Dal-
meijer.

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

Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,

tel.2120112

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een Kärcher ho-
gedrukspuit te huur. .f10,- per dag,
t7,5O per halve dag. Verder nog een
driedelige ladder, uitgeschoven 8,25 m.
Deze ladder is ook te gebruiken als
vrijstaande ladder. Huurprijs 110,- per
dag, f7,50 per halve dag. Te bevragen
Leon van Gorp, St. Odulphusstraat 41,
tel. 2126110.

Wit op zwart bíedt de mogeliikheid om
advertenties te plaatsen, Wij rekenen
f2,50 per advertentie, U kunt uw ad'
veftentie of oproep inleveren bii elk lid
van de redactie.

Deze keer is het widogram gemaakt
door Marjan van der Laag en John Jan-
sen. De puzzle is gemaakt in de afgelo-
pen strenge vorstperiode, tussen het
"wíntersporten" door. Dit vindt u ook
terug in de omschrijvingen.
ln de opgave van de vorige puzzle was
een foutje geslopen. De omschrijving
van 24 horizontaal was vergeten (Wat
was het toen koud (5)) en bij nummer
24 stond de omschrijving van 28. De-
sondanks hebben toch nog een inzen-
ding binnen gekregen die afgezien hier-
van helemaal goed was. Gefeliciteerd
Peter Meeuwis en Teddie Reurink. Jul-
lie hebben de laatste fles Vin de Dok
gewonnen. Ook deze keer kunt u uw
oplossingen weer inzenden. De volgen-
de keer hopen we de nieuwe Vin du
dok te hebben, zodat er weer een fles
wijn kan worden verloot. Uw inzending
kunt u voor 1 april inleveren bij Lex
Bosselaar St. Odulphusstraat 19.

Horlzontaal
1. Op diverse plaatsen te hoge tem-

peratuur voor ijspret.(1 5)
6. 'N pleinborrelvoor mannelijke var-

kens.(9)
10. Mem drinkt graag een heit.(S)
11. Ruimte voor doorlopers.(10)
12. Hulp om bevroren tenen af te kor-

ten.(4)
13, ls ieder alver met z'n therapie?(10)
14. Een besmetteli¡k miepidee.(8)
15. ln Duitsland is deze halszaak onzij-

dis.(3)

- Ook in het Witte DorP is er veel
vorstschade geweest in de afgelopen
vorstperiode. Er zijn veel bevroren
WC's en wasmachines geweest en
verder veel gesprongen leidingen.
Zelfs enkele dubbele ramen zijn ge-
sprongen.

- De ruitenwisservandaal heeft weer
toegeslagen. ln de ijskoude nacht
van 10 op 11 januari heeft hij weer de
ruitenwissers bij twee auto's in de St.
Odulphusstraat verbogen.

- ln de Odastraat is een auto emstig
beschadigd. ln de nacht is een auto
aangereden door een onbekende. De
dader is doorgereden.

- Veel mensen parkeren hun auto oP

de stoep. Voor spelende kinderen en

ouders met kinderwagens is dit erg
vervelend. De ouders Proberen hun
kinderen te leren op de stoep te blij-
ven, maar dat wordt lastig als men-
sen hun auto oP de stoeP Parkeren'

- De huidige voorraad van de Vin du

Dok is helemaal oP. Het bestuur is
bezig een nieuwe wijn uit te zoeken
en een bijpassend etiket te maken' ln

de volgende krant hoort u er meer
over.

- Het huis dat afgebrand is in de St.

Odulphusstraat (nr. 27) is af. Huub,
Annelies, Carlo en Sigrid welkom
terug in het Witte DorP.

- Degene die kopij per e-mailgestuurd
hebben hadden Pech. Het e-mail
adres van de redactie is veranderd'
Dit adres zal waarschijnlijk langer
stand houden. Het Witte DorP is nog
niet toe aan een eigen adres. Er
wordt wel gedacht aan een homePa-
ge met een elektronische versie van

de krant. We zoeken nog vriiwilligers
om dit uit te werken. Aanmelden bij
lex.bosselaar@ iaehv,nl

17. Hier ben je nog niet klaar mee.(4)
20. Klinkt als een contragroepering ín

Sneek.(9)
21. Niet in met een slee.(9)
22. Moment voor een magnum.(S)

Verticaal:
2. Werking van een winter-

projectiel.(15)
3. De boom in met het rationa-

lisme.(16)
4. Werkterrein van een pier in ijs.(10)
5. Kleine misser van een dubbele

steunpilaar.(1 1)

7. ln deze onderneming heeft haar
vorige uitgave de p er in.(9)

L Begeeft zich beroepsmatig op glad
ijs.(9)

9. Deze latrelatie is een afgang.(10)
16. 'T kan vriezen 't kan dooien.(S)
18. Plaste hijop z'n skieen ?(5)
1 9. Vorstelijk onderkomen.(4)

Oplossing van de vor¡ge keer

Horlzontaal:
1 struikgewas, 9 legatie, 11 klimmen,
13 ll, 14 utopie, 16 feesttent, 18 ion,20
modderbaden, 22 laks, 23 acrobaat, 24
ijstijd (de omschrijving hiervan miste in
de opgave), 28 plan, 29 discus,
Vertlcaal:
2 telefooncel, 3 kletterwand, 4 genot, 5
eg,6 walin, 7 atletiek, 8 si, 10 eigen, 12
mus, 15 penaltys, 17 esdoorn, 19 ons,
21 da, 25 sc, 26 tu, 27 ijs
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Het verhaal van een der Elfstedenr¡iders

lngeloot
We zijn beiden een van de 14500
potentiële deelnemers die ieder jaar

meeloten om 4000 startbewijzen' ln

december was het weer zover en we
kregen een brief van de vereniging de

Friese Elfsteden. lk was (voor het
eerst) ingeloot en Wim in tegenstelling
tot vorig jaar niet.

"lt goat oan"
Twee weken daarna bekrooP ons de

angst dat de voorspelling van Wim uit-

kwam, lk was tot dan toe nog niet oP de

ijsbaan geweest en wist dat ik de tocht
der tochten op basis van mijn fietscon-
d¡t¡e zou moeten rijden. Donderdag 2
januari om 11 uur werd hij inderdaad
door Kroes aangekondigd, niet met het
verwachte "lt sil heve !" maar met "lt
goat oan!", blijkbaar een kreet uit het
kaatsen. Zo probeert iedere voorzitter
van de Friesche Elfsteden zijn eigen
stempel op de tocht te drukken' Veruol-
gens ging het snel. Je laatste vakantie'
dagen opnemen, nog wat kilometers
natuurijs maken, je kleding in orde ma'
ken, een slaapadres regelen en daar
ga je.

Gastvrije ontvangst
lk reis erheen met een vriend en een

aantalkennissen uit Boxtel: Marcel, zijn

broer Herry, Ad, Leo en Jos. Ook Jos
(die samen met mij in Marokko heeft
rondgefietst) is potentieel deelnemer
maar de andere vier zijn leden van de
Elfstedenvereniging en mogen veel
eerder dan Jos en mij starten. We
schrijven ons in in de Frieslandhal en

mijn vrees wordt bewaarheid, mijn
officiële starttijd is pas om 10:30 ge-
pland. We gaan naar ons slaapadres.
Voor jou wildvreemde mensen ont-
vangen je in hun eigen huis vlak bijde
Bonkevaart. Er wordt een maaltijd voor
je gemaakt en de kinderen staan hun

matras af zodat je nog een goede nacht
kunt slapen.

Late start
Art en Leo hebben een hoog lidnummer
en mogen al om 6:30 starten. Marcel
om 7:30 en Herry om 8:45' lkzelf mag

als potentieel deelnemer echter pas om

11:30 weg, Jos ietsje eerder. Uiteinde-
lijkvalt het mee en verlaten we om 9:50
de hal voor de 1,3 km oP weg naar de
Zwettehaven. Bij het vertrek verbaas ik
mij over de zorgeloosheid waarmee de
meeste rijders hun schoenen achterla-
ten op de ijsvloer. lkzelf steek ze in miin
rugzak. Het is een bevrijding om na alle
zenuwen en drukte in de vertrektent
eindelijk met de wind schuin van achter
af te zakken naar Sneek' lk rijd samen
met Harry een 5S-jarige die biihetzelf-
de gastgezin is ondergebracht en ook
in '63 de tocht al gereden heeft.

Sneek
Vlak voor Sneek zien we de aange-
kondigde bussen oP een brug staan.
Even ben ik bang dat we inderdaad met

de bus rond Sneek moeten. We rijden
er echter onderdoor en klunen voorbii
de belangrijkste obstakels' De eerste
klunplaats roffelt als een trommelwaar
met honderden stokken tegeliikertiid op

wordt geslagen. We proberen ons voor
de wind zoveel mogelijk te sparen' Hier
gaat schaatsen nog vrijwel vanzelf en

ik probeer niet meer energie te spende-
ren dan nodig is om de ene schaats
voor de andere te krijgen' Op het Slo-

termeer mogen we 200 m voelen wat
ons te wachten staat als we Stavoren
voorbii zijn. Daar wordt je niet vrolijk
van. Vanwege de diepe gracht blijft de

derde stad bijzonder om door te

schaatsen. ln Stavoren maken we ons

op voor de 100 km tegen de wind in.

Vlak voor me Probeert een man tegen

een van de boten een plasje te doen hij

staat tegen de wind in en plast in nega'
tieve richting biina op mijn schaatsen.
Hij verzucht "wat een klus met dit
weer". lk eet nog wat, bind miin schaat'
sen opnieuw onder en zet mijn skibril
op. De eerste kilometers tegenwind ziin

moordend en voor het eerst bekruipt
me de vrees dat ik het wellicht niet
haal. ln Hindelopen zoekt Harry naar
zijn familie en de krant "de Gelderlan-
der" die hem zou interviewen. Ze ziin er

beiden niet. lk wordt zijn getreuzel moe

en vraag hem mee door te riiden; hoe

meer we bij licht nog af kunnen leggen

hoe beter. Alhoewel hij instemt ben ik
hem even later kwiit. Later blijkt dat hii

Elfstedentocht

bij Franeker is afgestapt. Thuis hoor ik
dat mijn achterbuurman Hans wel in
Hindelopen stond als vertegenwoordi-
ger van het Farool.

Tegenwlnd
Met een korie prikslag en zoveel moge-
lijk achter brede ruggen passeer ik de
gezelligheid en sfeer van Workum en
Bolsward. Voor Harlingen krijgen we
nog een stukje voor de wind kado. lk
geef samen met een andere schaatser
nog even flink gas en ik zeg tegen hem

"geniet er maar van want het zal de
laatste keer zijn vandaag dat je van het
schaatsen kan genieten"' Hii knikt in-

stemmend. Vlak voor Harlingen rijden
we in een nieuwbouwwijk het oPge-

waaide zand in. Na Harlingen begint
het te schemeren, lk rijd naar de kant
en laat een willekeurige toeschouwer
met mijn toestelletje een foto van me-
zelf maken. De wind komt nu vol oP

kop en in de tunnel onder de rijksweg
voordat we Franeker bereiken wordt
het donker. Over het stuk Harlingen
Franeker van circa 12 km doen we
door al het klunen en het slechte ijs

meer dan een uur. Na de tunnel staP-
pen we op verschrikkelijk slecht iis dat
naar later blijkt tijdens de wedstrijd nog

mooi spiegelde. lk begin te rekenen en

concludeer dat het moeilijke stuk Fra-

neker - Bartlehiem van 33 km toch
sneller moet worden afgelegd dan de

voorgaande kilometers. Om me heen

wordt steeds vaker gevallen. Ook ik ga

een aantal keren flink onderuit. Je snel'
heid wordt nu niet meer bepaald door
de kracht waarover je beschikt maar
door de risico's die je bereid ben te
nemen. Doordat ik ellebogen, knieën
en heupen afdoende beschermd heb

loop ik weinig schade oP en wordt
daardoor niet alte bang om af en toe te

vallen zodat ik redelijk ontspannen blijf
schaatsen en daardoor weer relatief
weinig val. Het bliift echter hopen dat
de bond tegen het vloeken zich niet
onder de rijders bevind' De wind blijft in

tegenstelling tot de verwachtingen kei'
hard blazen. Wat ie er doorheen helpt
zijn de vele toeschouwers die bij iedere
brug en klunplaats weer langs de kant
staan, je aanmoedigen, je eroverheen
trekken en je waarschuwen voor de

uitgetrapte scheuren. We schaatsen
over de veelgenoemde Blikvaart met
de langsscheur die nauweliiks te ont'
waren valt. Dat je toch nog steeds een

deelvan de geciviliseerde wereld bent
wordt je ie weer bewust op het moment
dat bij een der onherkenbare schim-
men waar je mee oPschaatst de tele-
foon gaat.

Bartlehiem komt dichterbij. Langs de

kant worden iedere keer weer andere
afstanden naar het fameuze gehucht
genoemd maar uiteindelijk schaatsen
we om 20:20 onder het beroemde
bruggetje door. ln de wetenschap dat
(ijs en weder dienende) ik de resteren-
de 36 km wel ruim voor twaalf uur zal
uitrijden neem ik even de tijd voor een

bakje chocolademelk en een koek.

Dokkum-Leeuwarden
Dan op naar Dokkum. Alhoewel de

wind nu weer recht van voren blaast
deert het me niet meer en om 21:25
wordt mijn kaart in Dokkum afgestem-
peld. De sfeer is hier fantastisch en ik
neem ruim een kwartier om rustig mee

te genieten met de zingende en hos-

sende mensenzee. Dan voor de wind
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terug naar Bartlehiem. lk durf alleen
met kode slagen en rechtop te schaat-
sen. Toch gaat het nog behoorlijk hard'
Na Bartlehiem toch nog even 3 km te-
gen de wind in. Dat valt effe tegen. Na
de geheime stempelpost bij Oudkerk
draaien we echter definitief voor de

wind richting Leeuwarden. Na nog eens
twintig minuten komen de schijnwer-
pers op de Bonkevaart in zicht. Door dit
tegenlicht schaats je volstrekt op de
tast. Links naast me wordt iemand hard
in de rug gereden en klettert op het ijs,

rechts naast me riiden twee mensen zo
de wal op, daardoor weet ik nog net oP

tijd een slag naar links te maken. Met
een hand voor de lamPen schaats ik

het laatste stuk en draai de Bonkevaart
op. Om precies 22:54 overschrijd ik
juichend de finishlijn. Het kruisje is bin-

nen

Het kruisie
lk ontdoe me van mijn schaatsen en

voelhoe het bloed weer voluit door mijn
pijnlijke voeten stroomt en dat doet
machtig zeer. lk strompel naar mijn

gastgezin twee minuten van de Bonk-
evaart. Zii ziin blij dat ik er ben en ho-

ren me uit over mijn ervaringen. lk bel
Marian die al ongerust had gebeld'
Voor de tv recupereer ik van mijn in'
spanning en zie de laatste schaatser
binnen de tijd arriveren. Hij blijkt een

zwartrijder te zijn' Dan moet ik mijn

kaart nog naar de Frieslandhallen bren-
gen, rond half twee ben ik weer op mijn

gastadres. lk hoor dat al mijn makkers
hetgehaald hebben, behalve Jos' Hijis
na de eerste passage b¡i Bartlehiem
afgestapt. Jos rijdt niet graag in een

groep en heeft waarschijnlijk zichzelf
overschat bij het rijden tegen de wind'

Huldlging ln de wlik
Na afloop wil iedereen je hand schud-
den en de dochter des huizes wilzelfs
een handtekening van je. De dag daar-

na ben je weer thuis en komen ie ou-
ders met champagne, vrienden en ken-
nissen kornen je hand schudden of
bellen je op en op de nieuwjaarsrecep-
tie in de wijk wordt je zelfs toegespro-
ken. Een aantal gaan zelfs zover je een

held te noemen. Ondertussen besef ik

dat de vele Wimmen om mij heen zich

verbijten omdat ze simpelweg de kans
niet kregen om de tocht ook te rijden.

Mensen die gelijk met mijwaren gestart

kregen hun kruisje niet omdat ze drie
minuten na twaalven binnen loramen'
Ze hadden door de late start lang in het

donker moeten rijden over de vele door
de voorgaande rijders uitgetrapte
scheuren en desalniettemin de tocht
sneller gereden dan vele voor hen die
het kruis wel krijgen. Zo zitde wereld in

elkaar. Soms kom je door de samen-
loop der omstandigheden op een podi-

um te staan terwijl je een andere keer

door diezelfde samenloop de finish niet
haalt.

Leon van GorP

Een paarþargeleden zei mijn fiets- en schaatsmaatje Wim tegen me dat de Elfsteden-
tocht in de winter van 96':97 wel weer eens gereden zou kunnen worden. Hij conclu-
deerde dat uit een artikel van New Scientist waarin het verband werd gelegd tussen de
variatie in het aantal zonnevlekken en de koude winters in Europa. Na bestudering was
Wim tot de conclusie gekomen dat alle Elfstedentochten tijdens of rond het minimum
aan zonnevlekken waren verreden.
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Marieke Rooimans vertelt.
Marieke Rooimans vertelt.......

ln de buurt van het bos staat een huis.
Daar woonde een heel klein vrouwtje.
Ze hele Lilly. Ze had geen kinderen.
Maar wel een klein tuintje met een vij-
ver. Ze woonde daar heel fijn, Op een
dag ging ze naar het strand daar vlak
bij. Ze ging daar schelpen zoeken en
dieren. Maar opeens vond ze een hele,
hele grote schelp. Maar daar kwam een
stem uit. Hallo Lilly hallo. Hoe kan jij
weten hoe ik heet? lk weet alles. Oh,
kom maar naar binnen Lilly, Ze stapte
naar binnen, en zij zei, wat mooi alle-
maalZe liep verder en verder totdat ze
hoorde stop. Als je mijn toverspreuk op
zegt dan word ik een kleine, kleine ge-
wone schelp. Zeg me maar na. Honke,
ponke, kietel schonke,zeg deze spreuk
na en ik verander in een kietelschelp.
En later toen ze het had gezegd, was
het een hele kleine schelp geworden.
Ze deed hem in de emmer en nam hem
mee naar huis. Ze leefden nog lang en
gelukkig.

Mijn lieve broeftje Harrie nodig ik uit om
het volgende verhaal te schrijven.

Veel lees plezier, groetjes,
Marieke Rooimans

24 November was het dan zover. De
goedheiligman kwam op bezoek in 't
Witte Dorp en de Witte Burgh. Onder
vrolijke begeleiding van de Stratumse
Harmonie liep de stoet door de Odul-
phusstraat richting Odastraat. Op de
kruising flink zingen en rondkijken... Hé
Sinterklaas kwam van de andere kant!
Zingend, muziek makend en vooral
pepernoten etend ging de stoet verder
in de richting van Musis Sacrum. En
waar was nou die beloofde politiebege-
leiding?? Dank aan de vrijwilligers die
iedereen goed de Heezerweg over-
loodsten!

S¡nterklaasfeest 1996
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ln het Musis Sacrum ging het feest ver-
der; vier zwarte pieten had Sinterklaas
dit jaar bij zich, maar "Hoofd Schouders
Knie en Teen" konden ze niet zo
goed..,. Voor de kinderen echter waren
de Sint op het podium en de pepemo-
ten uit de zak zeker zo belangrijk! Sin-
terklaas was erg blij met de mooie teke-

ningen en kunstwerken, de liedjes die
voor hem gezongen werden, de sleu-
tels voor de witte huizen en dat et zo-
veel kindjes op zwemles zitten! Na een
uurtje moest de Sint weer verder maar
hopelijk komt hijvolgend jaar weer?

Met dank aan: Wim, Frans, Marcel,
Wilco, Suze, Stijn, María, lmke, Annet,
Anja, Leoníe, Veronique en de stratum-
se harmonie.

bestuur
Stichting het Witte Dorp

"Wilgenhof "
vrijwi I I igers gev raagd

Stichting Woonvormen voor Ouderen
Eindhoven is dringend op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor het zorg-
centrum "Wilgenhof" (in de wijk Stra-
tum). ln verband met de uitbreiding van
onze faciliteiten en het activiteiten-aan-
bod, is er op korte termijn behoefte
aan:

- Vrijwilligers die helpen bij het koffie
schenken in de recreatiezaal (in de
ochtend-, middag- en avonduren).

- Vrijwilligers voor het bezoeken van
bewoners.

- Vrijwilligers ter ondersteuning van de
diverse activiteiten, onder andere
spelmiddag en creatieve hobby-och-
tend.

- Buurtbewoners (65+) ter ondersteu-
ning van de Activiteitencommissie.

Heeft u interesse, dan kunt u uw schrif-
telijke en telefonische reacties richten

Carla den Otter,
coördinator vrijwilligers Wilgenhof

Gasthuisstraat 1

5614 AR Eindhoven.
tel.040-2146265

aan:

Ingezonden

John bedankt 1

(Hans trouwens ook)

John,
Herinner je je die bal van Pelé nog. Het
is het wereldkampioenschap voetbal
(Stockholm, 1958, het was nog zwarl-
wit) en Pelé staat voor de middellijn op
zijn eigen helft met de bal aan de voet.
Hij ziet dat de keeper van de tegenpartij
iets te ver voor zijn goal staat. Hij
bedenkt zich geen moment en schiet
de bal. De bal lijkt eindeloos lang
onderweg, de keeper loopt vertwijfeld
achteruit, maar de bal gaat nef naast.
Net naast ja, en juist daarom praten de
mensen er nog steeds over. Was de
bal erin gegaan, dan had niemand zich
dat nog herinnerd (tenminste volgens
Jan Mulder van de Volkskrant).

En zo is het ook met de Lichtjesroute in
het Witte Dorp. Als alles gesmeerd had
gelopen dan had niemand er over jaren
nog over gepraat. Want waar zullen we
over tien jaar nog over praten? Dat
sommige mensen de container niet
voor hun deur wilden hebben, dat
sommige mensen juist geen rode lamp
wilden hebben en anderen juist weer
wel, dat no.24 geen lampje op haar
erker wilde, dat de enorme stoet auto's
een grote overlast bezorgde, dat er
adikels in de krant verschenen over het
milieu, over uitlaatgassen, dat men niet
tegen kabels aan wilde kijken, dat de
geraniums niet verschoven mochten
worden, dat sommige medewerkers
"just in time" hun lampjes plaatsten.
Maar ook dat we op no. 3 altijd een
pilsje kregen en dat we binnen de
Lichtjesroute een revolutie in productie
te weeg brachten die in de verte te
vergelijken is met de introductie van de
lopende band bij Ford in het begin van
deze eeuw, door over te gaan van een
ambachtelijke werkwijze gericht op het
maken van enkele stuks naar een
seriële productie werkwijze die dhr.
Taylor ons niet zou hebben kunnen
verbeteren (dit laatste voor de kenners
onder ons). Ook zullen we de vele
fantastische ideeén voor op het plein,
variËlrend van projecties op muren, het
gebruik van blacklights, tot het maken
van een regenboog niet vergeten.
ldeeên die onze grootste concurrent,
de vijver bij de Lieve de Keijlaan,
definitief in het land der vergetelheid
zouden drukken.

John, bedankt voor de vele fijne
herinneringen (en Hans ook trouwens)

Edjoe Osinski

John bedanl<|2
Vrijwilligerswerk

Met verbazing las ik het stukje in het
septembemummer van ons blad Wit op
Zwart geschreven door John Jansen.
Teleurstelling van een echte vrijwilliger,
die veel vrije uren heeft gestopt in acti-
viteiten voor het Witte Dorp. Zijn reacl;ie
is heel begrijpelijk en eigenlijk voor ons
als bewoners van het Witte Dorp be-
schamend. Zonder vrijwilligerswerk is
het bijna niet mogelijk om collectief tot
activiteiten te komen, die met een zeke-
re regelmaat in onze gemeenschap te
zien ziin. Positief denken is niet alleen
goed voor Uw gezondheid, maar ook
goed voor alles wat zich afspeelt in het
Witte Dorp.

John bedankt,
Wim Kalb

St. Odulphusstraat 9

Basisschool de Hasselbraam
A ct í v i t e ít e n o v e rzi c h t

Ook in het schooljaar 96-97 organiseert
de openbare basisschool de Hassel-
braam weer een heleboel activiteiten,
waarbij de buuñbewoners van hafte
zijn uitgenodigd. Wilt u een kijkje ko-
men nemen op onze school dan kunt u
vlak voor de activiteit in het Eindhovens
Dagblad, op raamaffiches en in strooi-
folders lezen waar en op welke tijd u
welkom bent. En natuurlijk kunt u altijd
een afspraak maken met de directie
voor een informatief gesprek en rond-
leiding door de school.
Schrijf in ieder geval de volgende data
alvast in uw agenda:

10 januari
25 januari
5 maaft
4 juni

nieuwjaarsreceptie
veiling carnavalskleding

open dag en avond
straatspeeldag

Daarnaast vinden er leuke, spannende
dingen plaats als bijvoorbeeld ergens
rond juni/juli een feestje omdat een
belangrijk aantal leerlingen gehaald is.
Regelmatig laten de leerlingen op vrij-
dagmiddagen zien waar ze mee bezig
zijn. De aankondigingen hiervoor hang-
en voor de ramen van de school.
Schroom niet om eens een keertje te
komen kijken, U bent van harte wel-
koml

Marcel Roks en Ghis van Helvoirt
Directie

OBS de Hasselbraam
Tuinstraat 6
lel.2'114494

ST ICH T ING

\IITTE
DOR P
DE BURGH

De stichfirìg Wrfie Dorp l'ìeefttoT doel:
het verbeieren von hel leef kiirnoot
en de leeforngev¡ng von de
be\iloners vqn fìet Wilte Dorp, dit in
de ruimste zin des woords.

Secretoris m/v
Door hel oongekondigde verlrek von onze secretoris ontstoot er een gemis
binnen ons bestuur, we zoeken doorom een enthousioste persoon die het
beheer von hel secretoriooî voor zijn of hoor rekening wil nemen en mee wil
werken oon het reoliseren von de doelen von de Stichting Witte Dorp,

funclie-eisen:
Bewoner Witte Dorp, enthousiosrre, ervoring is niet noodzokelijk.

Wjbieden:
Één moolper moond een ovefleg, een uitdogende bestuursfunctie,
gezelligheid en een bescheiden onkostenveçoeding.

lnformotie en oonmelden bij:Veronique Moks,
Burghshoot 8, Iel. 212989O.


