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presentatie plannen voor het Burghplein

Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven'

Eindeliik zijn de nieuwe plannen voor het Burghplein gereed. op pagina 3 kunt u alles lezen over deze plannen

Jaargang 7, nummer 2, iuni 1997

proiect verlichting gangeties klaar

pluim v(m)
f*TtËu{rc

-€n, -Pie I veder:

Het Witte DorP oP internet
ln de vorige krant stond een oproep voor het uitbrengen val wi!.op Zwaft op ìnternet'

Koft daarop kreeg ¡x eei *i,"iå ,ti J""p schiring ei z!!n_y.ii enthousiast aan het werk

gegaan.tnmiddets ø "i iiãá oigitate Siad Eindhãven (DSE) een ptekle ingeruimd voor

het witte Dorp. AIs i ioug;ng heeft tot internet kunt u een kiikie nemen op

http t/ww w.d se. n Uw ittedo rP.

Het proiect om de gangeties te verlich' uit het Witte DorP de lamP kooPt' Wan'

ten is klaar Het heeft wat lang geduurd neer U de lamP in samenwerking met

omdat de uitvoering ervan meer tijd in uw buren kooPt (het is niet nodig bii

beslag nam dan verwacht. Alle Gang- iedere woning een lamP te hangen om

etjes waar meer dan 7O o/o van de be- het gangetje afdoende te verlichten)

wonerg mee deden en betaalde aan dan kunt U de kosten bePerken

het project zijn de lampen nu geînstal-

leerd, dit waren in totaal 28 lamPen. We hopen dat buiten een veiliger ge-

Regelmatig worden we nog benaderd voelde lamPen en toe zullen biidragen

ofwe nog meer gangetjes gaan verlich' dat het aantalinbraken terug zal lopen

ten maardit is niet het geval. ZouU zell in HetWitte Dorp. We zullen regelmatig

nog van plan ziin om een lamP in het biide Politie informeren of hier een Po-

gangetie te gaan ophangen kunnen we sitieve onwikkeling is waar te nemen'

u alleen advise ren de volgende lamP te Hieñijwi lik de actieve lamPenhangers:

kopen de ELKS 11 Wvan MAZDA (dit Simon Wilkinson' Frans van Heesewiik

is een PHILIPS Product) te verkrijgen en ikze lf bedanken voor de vele vriie

biide EGAS Hier kunt u ook alle overi- zaterdagen die zijvoor dit Proiect heb-

ge benodigde installatie materialen ben opgeofferd'

verkriigen De lamP kost ongeveer
Namens Commissie Verlichting Ton

f125,- u kunt Proberen wat korting te

bedingen door aan te geven dat U van- van der Pluijm.

Een nieuwe lay-out
Om te beginnen hebben wij de vorige

krant omgèzet in de taal van het inter'

net (html). Dit kostte in het begin nog

enigà moeite, maar al snel kregen wij

er handigheid in' Toen larvam het pro'

bleem vãn een aantrekkelijke lay-out'

Helaas is het niet mogelijk om de lay-

out rechtstreeks over te nemen, zodat

er aanpassingen gemaakt moesten

worden. Daarna kwam het Probleem
van het fotomateriaal. Op het internet is

beeldmateriaal nog belangriiker dan in

een gewone krant' Gelukkig hebben we

nog heel wat foto's bij elkaar kunnen

krijien, zodat er genoeg plaatjes in

stáãn om het aantrekkelijk te maken'

Wat staat er oP
De homepage van het Witte Dorp bevat

inmiddels meer dan alleen de krant' Er

staat iets over de historie van het Witte

Dorp en wat algemene informat¡e over

ãe .ti"f,ting' Het ¡s Oe bedoeling om dit
.nog aan tã vullen en biivoorbe"lA :oÍ
ieËmeer over de architect W'M' Dudok

op te nemen. Verder kunnen we na'

tuurli¡k tussendoor aanvullen, zodat

=ottig" nieuwtjes al eerder oP de

digitalJ wijkkrant te vinden zijn dan in

de gedrukte versie' Zo staat er al enige

tijdéen foto van de afbraak van de tuin-

.uw op, die elders in deze krant is

opgenomen.

lnternationaal toegankelllk
Oã not"P"ge is over de hele wereld

toeoankeliik. Het kost niets meer om

vaniitAmer¡ka naar de pagina te k¡iken

afs vånuit het Witte Dorp zelf' Oud-be-

woners kunnen hierdoor op de hoogte

bliiven van de ontwikkelingen in het

Wítte Dorp en ook bijdragen insturen'

Wat nu verder
Nu bevat de digitale wiikkrant nog niet

veel meer dan de gedrukte uitgave'

r"", 
"t 

zijn veelmogeliikheden om dit

uit te breiden' We denken aan een

overzicht van intemetactiviteiten die

bewoners van het Witte Dorp onderne'

men, zoals de Solex-site. Verder willen

we ook nog wat meer foto's opnemen

en links mãken naar sites met interes-

sante informat¡e. Mensen die ons hier-

biikunnen helpen kunnen, ziin van har-

s'. een hoed
'-pJe geven prlJzen'
ken; een -Pie kr
(of : de hoed)
makefÌ, hem pr

Bovenstaande behoeft geen verdere

uitleg: een welverdiende pluim voor

t

n
a-

muts
rnocl

e: de leeuw

Ton v.d. Pluijm en zijn twee dappere

lampenhangers.
te welkom.

Lex Bosselaar
Jaap Schuuring

Reacties naar lex'bosselaar@iaehv'nl Vin du Dok is
weer verkriigbaar
Hoera, hii is er weer: de vin du dok'
Een tiidje weggeweest omdat de voor-
raad op was. 't ls een lichte Spaanse
witte wijn. Ook de etiketten waren oP

en datwas reden om dat nieuw vorm te

geven. lrene Wolbert heeft een prachtig

etiket ontworPen'

De wiin is te kooP voor I 11,- Per fles

en is verkrijgbaar bii Veronique

Marks,Burghstraat 8, telefoon 2 I 29890'

Boeken en kalenders
Wist u dat er ook nog boeken en kalen-

ders van het Witte Dorp te koop zijn?!

Het boek kost f 25,' en de kalender
f 17,1O.Te koop bii Jaco van der Stelt,

St. OdulPhusstraat 19, telefoon

2120112.
Bestuur Stichting Witte DorP

Speldie voor Lien de Jong

ln het vorige nummer van Wit oP Zwaft

was het al te lezen, dat Lien de Jong

een speldie kreeg voor haar verdien-

sten in het Witte DorP, Helaas kon ze

niet bij de uitreiking zijn' Twee leden

van hât bestuur hebben het sPeldje

persoonlijk overhandigd aan Lien in

iraar n¡euwe huis in Amsterdam' Ze

was er heelblijmee, zoals op bijgaan-

de foto te zien is'

I
Welkom oP de Paglnab van

Het Witte DorPt:rrlrlftn
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Men neme een vin du dok
Een overheerlijk menu, wie wildat niet
uiþroberen?

fiøP

Vlees in kleine blokjes snijden, de ui
snipperen, de pruimen halveren en de
sinaasappels persen (moet ongeveer
2,5 dl. sap geven).
ln braadpan olie verhitten, de ui bak-

, knoflook erbijdoen en vlees, dan
roeren en dit ongeveer 5 minu-

ten bakken. Vervolgens de gepureerde
abrikoos, sinaasappelsap, honing en

rr{, wijn erbijdoen. Dit aan de kook breng-

famsrøgout

met øírifutos

trfte aørlíei

Grapefrultsalade
nodig:
- 2 grote of 4 kleíne grapefruit
- 2 eieren
- 2 rijpe tomaten
- I gevulde groene olijven
- 8 zwarte olijven
- 2 eetlepels citroensap
- 5 eetlepels olie
- peterselie

Srr. l.:¡

en en ongeveer 5 minuten doorkoken,
regelmatig roeren. Dan de pruimen en
de rest van de gedroogde abrikoos
erbij doen en dit alles 20 minuten sto-
ven, Af en toe roeren,
ln een kom de bloem en 2 eeilepels
water mengen tot een papje. Dit al roe-

het vleesmengsel toevoegen
minuten laten sudderen. Blijf

Werkwijze: vruchtvlees
de schil, schillen bewaren, eieren hard
koken en in grove stukken snijden. To_
maten in schijfjes snijden, alles door
elkaar scheppen (inclusief vruchtvlees),
over de schillen verdelen. Erover heen
schenken een dressing van olie en
citroensap, Even in de koelkast, voor
het serveren gehakte peterselie erover
strooien.

Lamsragout met abrikoos:
(4 personen)
nodig:
- I kippenbouillon tablet
- 125 gram gedroogde abrikoos
- 500 gram magere lamsbout (Turkse
winkel)
- 1 grote ui
- 200 gram gedroogde pruimen
- 2 grote sinaasappels
- 0,5 dl. olijfolie
- 2 tenen knoflook
- I eetlepelhoning
- 3,5 dl. droge witte wijn
- 1 eetlepelbloem
- 1 bekertje crème fraiche
- 4 takjes peterselie

Werkwijze:
neem 4 dl. water, daarin de kip-
penbouillon tablet en de helft van áe
abrikozen. Dit op een laag vuur SO mi_
nuten zacht laten worden, dan even
laten afkoelen en pureren.

Colofon

en toe roeren
Peper en cayennepeper erover strooi-
en, dan bekertje crème fraiche erdoor
en goed roeren. Als laatste de peterse_
lie erover heen strooien.
Serveren met Turks brood en eventu-
eel een salade.

Trifle aardbel:
nodig:
- 200 gram cake in dunne plakjes
- 0,5 ltr. vanillevla
- kwart potje aardbeienjam
- 2 en een halve eeilepelrum
- 250 gram verse aardbeien
- 2,5 dl. slagroom
- 50 gram chocolade

werkwijze:

rende aan
en nog 10

#

leg in een doozichtige schaal op de
bodem de helft van de cake, de jam
verwarmen en over de cake scheppen,
afdekken met de rest van de plakjes
cake. De rum eroverschenken. Afdek-
ken met de verse aardbeien. Dan 1 uur
in de koelkast zetten. Voor het serve-
ren de vanillevla erover schenken,
slagroom kloppen, op de vla doen en
garneren met de chocolade.
Eet smakelijk allemaal,

Leonie Bonants.

p.s. De Pollepel wil ik doorgeven aan
Monique v.d. Loo St. Jorislaan l1
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Redactie:
Lex.Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 a Z1ZO112
Hurn Hameleers, St. Odulphusstr. 1 a 2126697
ùyvra Hoilanders, St. Odulphusstr.26rr 21126gg
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Kopij voor het volgende nummer:
voorl september 1997. De redactie behoudtzich
het.recht voor stukken in te korten. fop¡¡ iì ,ã_gelijk op ftoppy (Wp). E-mail kan ook:
Lex.Bosselaar@ iaehv.nl

U vindt deze krant ook intemet:
www.dse.nlÂvittedorp
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HUMANI
Gastouders gevraagd:
Stichting kinderopvang H umanitas ver-
zorgt voor werkende ouders de wer-
ving, selectie en bemiddeling van gast-
ouders/oppasmoeders. Oaãmaaõt ¡s
de centrale ook verantwoordelijk voor
verdere. begeleidíng van vraag- en
gastouders nadat de bemiddeliñg tot
stand is gekomen.
Thans zijn wíj op zoek naar lieve op-pasþastouder/gezin voor een baby
van 3 maanden voor de ma., di, en wo.
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u terecht bij:
Gastoudercentrale Eindhoven
Hooghuisstraat 35
5611 GS Eindhoven
tel.040-2467395
t.a.v. Ellen v.d. Heiden
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In allle rust is thuis overleden

Sietse Dignum Zorge

Ridder in de orde van Oranje-Nassau
25januari l9t9 2t meil997

St. Odulphusstaat I I

Onts nn¡n

Horizontaal
1. Van je familie moet je 't hebben

(14)
8. Duskundotoog (B)
9. Mies voert nootjes (3)
10. Afnemende beroepsgroep (5)
11. Koninklijke boeken uiLondertijk

geschreven (2)
12. Deze hond heeft zijn eigen nummer

(5)
14. Economische rondetijd (14)
15. Ditdier houdt van een goeá uitzicht

(4)
16. Druk café (3)
17. Hiervandaan haalde Abraham de

mosterd? (2)

19. ?¡g met een goed geheugen (3)
19. Stille Oost-Europeaan (3)-
21. Met zo'n auto is h¡j op zijn retour (4)

Zln ln een dagle toeren?
Welke motorrijders van het Witte Dorp
willen deze zomet met elkaar een toei-
rit rijden? BelEllen Altenburg,
tel.2126286.

Vermlst:
Vorig jaar 1996 is er na aftoop van de
koninginnedag iemand zo vriendelijk
geweest v[f grote rode vuilnlsbakken
op te slaan die eigendom zijn van de
stichting. We weten niet meer wie dit is
geweest maar zouden de vuilnisbak-
ken weer graag terug hebben. Zou
diegene die de vuilniEbakken in zijn of
haar bezit heeft kontakt willen oine-
men met:
Ton van der Pluijm Tel;2125594

Te huur:
Voor feesten en partijen: poppenkast.
Deze w1l te zien op de Koninginnedag

9p h9t Burghplein. Kosten: /tS,- pei
dag. lnlichtin gen: 2125449, Toine Ver-
happen.

m
ieder geval in wat u heeft gevonden,
want bij erg moeilíjke puzzlès, fomen
ook inzendingen met enkele fouten in
aanmerking voor een prijs. Uw inzen-
ding moet voor 1 september ingeleverd
worden bij: Lex Bosselaar, St. Odulp_
husstraat 19.

22. Havendispuut (6)
23, Talent is niet te koop (4)
24.Twee gelijke momenten (g)
Verticaal
1. Ongeknipt (B)

?. Muzikaataangeschoten (10)3, Betaalde tiefde + gebak (9) 
'

4. Geen vlinder (3)

t. Beschermingsfactor 3 (4)

9 Voetbatonderwíjs met sporten (g)7. Gratis uitsteeksel (3)
11. lndicatief orgaantje (7)

l? Ruim zingend je speetgoed op (/)
13. Het lagere zetf (g)
f 5. Moeder speelt op de gang (5)
19. Woedegrit(4)
20. Terug van weer (4)
21. Koeienprotest (3)
22. Loophek (3)

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een Kärcher ho-
gedrukspuít te huur. .f10,- per dag,
Í!.,50 per halve dag. Verder nog eeî
driedelige ladder, uitgeschoven gÞS m.
Deze ladder is ook te gebruiken als
vrijstaande ladder. Huurprijs ff 0,- per
dag, .f7,50 per halve dag. Te bevragen
Leon van Gorp, St. Odulphusstraat 4i,
tel.2126110.

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

Widog ra
Dit lteer ls het Widogram gemaak door
een van de winnaars van de vorige
keren: Peter Meeuwis. Gelukk¡g i" 

-";
weer nieuwe Vin du Dok, zod-at we
weer een fles wijn uit kunnen loven.

T:l1a" ziin.er de vorige keer geen goe_oe lnzend¡ngen geweest, zodat we
geen prijs uit kunnen reiken. Stuurt u in

Advertenties
]e.koon gevraagd: Te koop:
Bakelieten deurknoppen. Boek,,Fiet Witte Dorp in Eindhoven vanWie vertelde mtj op Koninginnedag dat Dudok,, .f 25,_hij er een paar voor me ¡ãdt wirjã me Karender wtte Dorp r 17,50s.v.p. bellen, Ellen Altenburg, Jaco v.d. Steft,èi. Odulphusstraat 19,tel21262& tet.212}112

Te koop:
Vin du Dok, de huiswijn van het Witte
Porp j" weer vêrkrijgbaar. f11,- per
fles. Verkrijgbaar bij Veronique Maks,
Burghstraat 8, tel. 2129890.
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Burghplein nieuws

Tiidens de raadscommissie veroa-

derinq van 16 aoril il. is het voorstel.
voor herinrichtino van het Burqh'
itein en het beschíkbaar stellen.
iàn extra middelen bovenoP de. al
ieoulier beschikhare normbedra'
qen. qoedqekeurd.
Het commissiebesluit is 29 april be-

krachtiqd door B&W van Eindhoven.

10 april had de herinrichtings com-

missie de gemeenteraadsleden uitge-

nodigd om met eigen ogen de situatie
op het BurghPlein te kunnen gade-

slaan.
Alle fracties waren vertegenwoordigd
op de Stadspartij na die zich netjes

had afgemeld. Een oPkomst die ons

aangenaam verraste. Tevens hadden
we tijdens de raadscommissie ver-
gadering van de gelegenheid gebruik
gemaakt om in de beschikbare vijf
minuten het standPunt van de

stichting nog eens toe te lichten.
Daarbij werd er ook nog een boek-

werkje uitgereikt waarin beschreven
en gevisualiseerd werd waarom het
Burghplein dringend aan herinrichting
toe was.
Een en ander heeft er toe bijgedragen
dat we nu de middelen ter beschik-
king hebben gekregen om het Burgh-
plein aan te Pakken.
Ze hebben oP basis van dit Plan een

aangepast ontwerp gemaakt wat vol-
gens de ontwerPer van de gemeente

óeter aan de "stedebouwkundige
visie" voldoet als het voorstel van de

stichting. Hier was met name de

funktie en de bestaande situatie op

het plein het uitgangs punt geweest' 
-

Het voorstel van de gemeente heeft
ons aangenaam verrast en is met de

Met dit gegeven, is de dienst stads-

ontwikkeling direct aan de slag ge-

gaan. lnmiddels is er al drie keer

overleg geweest over het uit te voer-

en her¡nrichtingsplan. De dienst stads-

ontwikkeling heeft het plan dat door

de Stichting is voorgesteld, kritisch

bekeken, getoetst aan de "stede-

bouwkundige visie" en uitvoerbaar-

heid.
ö[mertingen van de herinrichtings
commissie verder uitgewerkt tot een

voorlopig voorstel naar wijkbewoners'

Dit herinrichtingsplan wordt op 25

juni om 8 uur in de Willakkers-
schoot voorgesteld aan de wijk-
bewoners, U krijgt allemaal nog

een officiële uitnodiging van de

gemeente, iedereen is van harte
welkom om deze voorlichtings'
avond bij te wonen.

Wanneer er geen grote bezwaren zijn

tegen het voorstel zal kort na de

zomer vakantie met de uitvoering
worden aangevangen, zodat dit jaar'

na vele jaren van inspanning vanuit

de stichting, de feestelijke opening en

ingebruikname van het "nieuwe

Burghplein" plein kan plaats vinden'

Toelichting Plan
herin richting BurghPlein

1. Allereerst wordt de rolschaatsbaan
hersteld en verlegt om de wortels
van de Platanen meer ruimte te
geven

2. Ér is een centraal speelveld aan-

gelegd dat enigszins verdiept ligt
(eO cm¡ dit veld is half verhard en

70 cm hoog ommuurd. Dit omdat
gras geen stand houd bij intensief
gebruik, voetbal mogelijk te maken

met minimaal overlast, en het
materiaal (halfverharding) op zijn
plaats te houden. Het veld is groot

genoeg om een grote feest tent te
plaatsen. Er wordt gekeken naar
de mogelijkheid om uitneembare
palen oP het veld te kunnen
plaatsen om b.v. een volYbalnet te

kunnen spannen.
3. Centraal oP het Plein is een

zitgelegenheid die zowel oP het

ceñtratè sPeelveld als naar de

andere zijde uitzicht bied.

4. Er ziin twee grasspeelvelden, een

voor de allerkleinste en een voor

de wat grotere kinderen allebei

voorzien van diverse sPeel-

toestellen' Bij beide velden staan

banken voor volwassenen om

toezicht te kunnen houden' ln.een
;an Ae twee sPeelvelden staan

twee gebogen hoge (150 
"T)

hagen Oie áts verstoP en sPeels

element dienst doen'

5. Een deel van het "groene deco/'

bli¡ft gehandhaafd hetzij minder

hobg Ln dicht. Dit om de toe-

gan[elijkheid vanuit de witte Burgh

te verbeteren'
6. Er is een verhard gedeelte waar

ouderen kunnen zitten en waar het

beeldje komt te staan'
7. Er worOt oriëntatie verlichting aan-

gelegd.
L Er komt een electra en wateraan-

sluiting oP het Plein.
9. Het stuk Burghplein 1e Wilakkers-

straat wordt oPnieuw bestraat en

aan de Plein kant van Parkeer-
havens voorzien.

Dit is in grote liinen het herinrichtings
plan vooi het Burghplein. Het is.1o.0

ãen voorlopig voorstelwat nog niet is-

uitgedetaitleãrd. Heeft u vragen en of

opñerkingen went u zich dan tot een

van de commissieleden of kom naar

de informatie avond oP 25 iuni om

8 uur in de wilakkersschool'

Programma van eisen
en wensen aan de hand
waaruan het plan
ontwikkeld is.

lnleiding
Vanaf de tachtiger jaren kwamen veel

nieuwe mensen in het Witte DorP

wonen.
De tijd was aangebroken dat veel

oudere bewoners hun huizen ver-

lieten en plaats maakten voor meren-

deels jonge stellen, die hier neer-

streken en vaak hun eerste kinderen
kregen. ln de loop van de t'tjd waren
op het Plein weer meer en meer

kinderstemmen te horen en het zal

niemand ontgaan zijn dat het

inmiddels bij mooi weer een drukte
van belang is. Drie fantastische
buurtfeesten hebben er sindsdien
plaatsgevonden en ook met konin-
ginnedag is een groot deel van de

wijk op het Plein te vinden'
ln de tijd dat de woningen in de wijk in
hun oude glorie hersteld werden
begon het Plein onder druk van die
hernieuwde belangstelling te verpau-
peren.
Het plein veranderde van een groene

oase deels in een zieltogende vlakte'
Door het gereedkomen van de

woningen oP het voormalige DAF-

terrein is het kindertal fors toe-
genomen. Bovendien wordt in de

Plein

Witte Burgh nog massaal aan gezins-
planning gedaan. Voor de komende
jaren mogen we dan ook rekenen oP

een toe-nemende belangstelling voor
het plein.

1. Het ptein als verbliifsruimte
. Speelruimte met speeltoestellen

voor kinderen in de leeftijd van

1 tot 3 jaar
. Speelruimte met voorzieningen

voor kinderen van 3 tot 10 iaar
. Speelverblijfsruimtevoorkinder-

en in de leeftijd van 13 I 1Biaar
. Zitgelegenheid voor verblijf en/of

toezicht ouders en andere vol-

wassenen
. Goede bereikbaarheid voor

mindervalide en bejaarden

De af¿onderlijke activiteiten moeten
gelijktijdig en ongehinderd kunnen

plaatsvinden.

2. Het plein ats evenementen terrein

Ten behoeve van buurtfeesten en

festiviteit en rond koninginnedag dient
het plein voldoende vrije ruimte te
bieden voor het oPstellen van een

feesttent, voor kramen en voor

bezigheden daaromheen. (tent van 15

X 20 meter).

3. Het plein als /usf voor het oog

Voor de omwonenden en de er

verbl'rjvende volwassenen dient het

plein ook als "groene long" haar

karakteristieke waarde te behouden'
Er dient Plaats te blijven voor
publieke functies en oPenbaar

kunstbezit. (De telefooncel en

brievenbus zien we echter liever gaan

dan blijven). Ook aan mogelijke

overlast ten gevolgen van herrie en

vervuiling zal aandacht moeten

worden geschonken.

7. Financiêle middelen

Het Burghplein is aangemerkt als een

locatie voor een structurele speel-
plaats. De totale inrichtingskosten
van een dergelijke speelplaats mogen

maximaal fl 30.000,- bedragen.

De overige herinrichtingsplannen
ãi"n"n mét een bePerkt budget

terealiseerd te.kunnen worden' Door

ãe gemeente zijn inmiddels financiële

mìoäef.n beschikbaar gesteld om de

totale herinrichting te bekostigen'

Naar aanleiding van dit Programma
van eisen en wensen is er een Plan

aan Ae gemeente voorgelegd (dit plan

is al eerder in de zwart oP wit
gepresenteerd).

Hoe is het herinrichtings
traject verlopen

Er is in het voorjaar van 1993 een

commissie oPgericht die zich

sindsdien heeft ingezet voor de

herinrichting van het Burghplein'
Naast het uitnodigen en begeleiden
van ontwerPers die een herin-

richtingsplan hebben ontwikkeld'

onderñoudt zij het kontakt met de

gemeente en de buurtbewoners'
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Huidige samenstelling commissie

Lilian Versmissen I e Wilakkersstrl tel: 21 21 569

iän uãn J"t Pluijm Burghstrl0 tet"2123394
(voorzitter)
Ëi"t i"ìJrtãt St.odulphusstr 5 tel: 2128435

g:lî,3::ü,ï'j,:?;[#l;ro"'Ð ret: ?1 !???e
LàÏ"ã"'cãtp stl odutphusstr 41 tet: 21261 1o

iãn"-s.r,"utlingsBurghplein tel 2120344

4. Betreffe nde sPeeltoestel le n

Er is door Speelhout (leverancier van

speeltoestellen) een vrijblijvend

advies uitgebracht welke sPeel-

toestellen het meest geschikt zijn voor
plaatsing oP het Plein' Waar deze

geplaatst worden is in principe vrij'

Er'dient wel rekening gehouden te

worden met de verschillende
leeftijdsgroepen kinderen die op het
plein spelen.

5. Betreffende huidige inrichting

De gehele inrichting kan worden
gewijzigd in de nieuwe Plannen'
Écntãr-oomen e.d' zijn niet of moeilijk

te verplaatsen, þovendien brengt dat

veel kosten met zich mee. Er ligt

riolering onder het plein hiermee dient

rekening te worden gehouden'Mo-

menteef is er geen verlichting op het

plein, in de nieuwe Plannen moet een

verlichtingsvoorstel worden opgenom-
en.

6. Betreffende onderhoud
Het plein dient onderhoudsarm te zijn.

Dit in verband met kosten die de
gemeente bereid is te maken voor het
in stand houden van het Plein. Denk

aan het huidige grasveld waar de
gemeente niet bereid is kosten te
maken omdat het de situatie niet
structureel verbetert.

De commissie is aan de slag gegaan

en dat heeft geleid tot de volgende
feiten :

1. maaft 1995 OPstellen van een

programma van eisen voor herstel

en herinrichting van het Plein'

2. maart 1995 Uitnodigen van de

ontwerPers in de wijk voor het

maken van een ontwerP'

3. april 1995 Eerste ontwerp voor-

stellen

4. mei1995 Definitieve ontwerp voor-

stellen
juni 1995 Keuze uit de gemaakte

ontwerPen.

5 juti 1995 lnbrengen van het geko-

zen ontwerp bijde gemeente'

6. augusfus 1995 Starten van onder-
handelingen met de gemeent

7. april 7997 Sluitend maken van het

benodigde budget.

8. naiaar 1997 Realisering van de

herinrichting.

Zoals u kunt zien is er na augustus

1995 een lange Periode geweest die

nodig was om voldoende draagvlak
en financiële middelen los te weken

bij de gemeente. Toch ziin wij

oñdanks dit oPonthoud zeker niet

ontevreden over de inzet van met

name de dienst stadsontwikkeling, het

kost nou eenmaal veel tijd om een

dergelijk plan politiek en financieel
onderbouwd te krügen' Nu de

financiên rond zijn en herinrichting
van het Burghplein politiek is goed

gekeurd gaat het gelukkig snel'

Namens de Herinrichtings
Commissie
Ton van der Pluijm
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Scheerwolde 7-'10 mei

Sportdag
De volgende morgen wacht ons een
zware dag. De sportdag start voortva_
rend. De eerste twee onderdelen be_
vatten volgens de planning al het nodi_
ge water, een hindernisbaan met wate_
restafette en een kanorace waarbij als
hoogtepunt een broederstrijd wordt
uitgevochten. Door het enthousiasme
ontstaat een wolkbreuk, dit is teveel
van het goede, we worden de recrea_
tiezaal in gedreven waar de strijd tus-
sen de witte krijgers, de gele guppen,
de pink panthers, de roze flamingo's,
de mighty monsters en de blauwedui_
vels zijn ontknoping kan krijgen.

Na het diner à la javanaise wordt onder
leiding van een flonkerende spreekstal-
meester en ondersteund door een dee_
jee een wervelende show opgevoerd.
Het podium wordt bestormd door een
ware circusact met leeuwen, koorddan-
seressen, een acrobate, cowboys en
clowns gevolgd door een swingend
jazzballet, de genadeloze roddelrubriek

Hemelvaderstour lggz
Eindelijk is het zover, na vele evaruaties, vergaderingen, commissie bijeenkomsten,
onderzoekstochten, enquêtes,,E-mails en sponáoracties komen op woensdag 7 mei 1gvaders en 42 kinderen los uan het Burghptein voor hun hemelse tour. De ø"sí.mm,ng isvoor I eerst geen camping maar ãen heus vakantieverbtijf met bungalows en eenrecreatiezaal. ln het Overiisselse land met eindeloze vergâzichten øn¡n an een ver-standige keuze.

De candyman
Eenmaal aangeland in de Veenkolonie
wordt onder toeziend oog van de nu al
teleurgestelde landeigenaar de, naar
goed neerlands gebruik, meegenomen
eet- en drinkwaren tussen de huisjes
gestald. Al direct blijkt de aantrekkings_
kracht van de aanhangers, de vadãrs
rond een tandemasser, en de kinderen
in het spoor van de Candyman rond de
meestal hermetisch gesloten snoep_
trommelop wielen. De witte wijn wordt
direct veilig in de koelkast opgeborgen,
hiervoor is een betere bestemming.

Als de kinderen met hun bodywarmer
aan het stapelbed hebben opgezocht,
leert de voorziüer van de BEF-commis_
sie ons de verschillen tussen het aard-
se en het hemelse. Het is verbazend
hoe hij een relatie weet te leggen tus-
sen een smeuþe dame en een goed
georganiseerde productielijn voor waxi_
nelichthouders van ijzerdraad, pin-up
and hang up, de toon is gezet, voldaan
gaan we de eerste nacht in.

S.potlight, stampende Bockers, dijen
kletsende moppentappers, een schil-
derachtig broekje in de branding, een
'fout' Dikkie Dik, bijna echte meid=en en
een quiz.

Tot laat in de nacht regisseren de twee
nieuwkomers, zwaat leunend op de
immer aanwezig groepsdiscipline, het
Hemelvaderslied, gevotgd door een
achttal videoclips uitsluitend geschikt
voor veftoning in klein publiek en 4
schilderijen waaryan enkele nog steeds
niet droog zijn.

Vrijdag; to Fiets or not to fiets
Het rijdend materieel voor zestig man_
schappen is van heinde en verre naar
Scheerwolde gesleept. Kettingen en
banden worden op hun spannlng ge-
test. Sarcastisch beproeven de eerste
regendruppels het moreel. Een enk-
eling mijmert over een overdekt pret-
park; maar het schr¡kbeeld van uren-
lange wacht rijen en moeders met pick-
nickmanden zorgt dat de gelederen
gesloten worden. Eensgezind gaan we
van start, zonder noemenswaardige
kleerscheuren en enkele afgelopen
kettingen en een buitje regen, wordi de
haven bereikt. Eerst koffie of meteen
varen; de fluisterbootjes lonken, maar
de cafeine verslaving wint en de kinde-
ren worden eenvoudig overgehaald
met een warme choco met slagroom.
Na de kotfie pauze wordt ãr in-
gescheept; terwijl de eerste motortjes al
ronken gaan de instructies van de
bootsman verloren. Toch blijken er on-
der de Brabantse zandhazen talent
volle schippers aanwezíg te zijn. Hagel
en onweer zorgt er voor dat de friet
daarna alleen maar beter smaakt. Tj-
dens de fietstocht terug raakt de koj-
groep doorweekt door een derde stort-
bui, maar als op de thuisbasis de vader
hun beste moppen ten gehore hebben
gebracht, is iedereen weer in de zeven-
de hemel.

]ugs.en de bedrijven door ontstaat op
het inmiddels eveneens doonveektä
voetbalveld een strijd tussen gabber-

lngezonden

scouts en de harde kern van de hemel-
se kinderen. Onder protest wordt aan
de schoppartij de kwalificatie ,Rugby,
gegeven.

Majesteit,

Trlvlant-avond
Op de haast traditionele Trivant avond
wordt met bestaande conventies gebro-
ken. Potentiële winnaars worden gena-
deloos van elkaar gescheiden- Het
speelveld heeft een innovatie onder-
gaan waardoor een geheel nieuwe tac-
tiek moet worden ontwikkeld. De vra-
gen worden met behulp van audiovisu-
ele hulpmiddelen gesteld door promi-
nenten uit het Witte Dorp. Andere spel-
letjes als Hints en Pictíonary zijn moei-
teloos geintegreerd en zorgen dat na
de strijd om de overwinning zich nog tot
diep in de nacht hilarische taferèlen
afspelen rond het in mime uitbeelden
van gemoedstoestanden als opgewon-
den en verlegen. Alsof de dag geen
einde kent toepen enkele vaders onder
wakend video oog tot dat ze er bij neer
vallen.

Koningin - dag - Koningin

De laatste dag
De laatste dag breekt meedogenloos
aan, Van het gefundeerd niksen komt
niets terecht. De Anti-apelheulcommis_
sie moet hierop worden aangesproken.
Als eerste zorgt 'a real Englishman, dat
de maag genadeloos aan het werk ge_
zet wordt. Het conservatieve ontbijt ãal
ons nog lang bezig houden, Daarna
volgt een veldslag in alle barakken in
een poging de sporen van afgelopen
drie dagen uit te wissen. Na de groeps_
foto lijkt het Burghptein atte øfüen, tn
vliegende vaart wordt de aanhanger
met de inmiddels op temperatuur geko_
men witte wijn voor de moeders naar
Eindhoven getransporteerd. Ter plekke
wordt in de schaduw van de tent ge_
boomd over de definitie van sleãht
weer, 

_ 
het verkopen van het concept

Hemelvaderstour, partyboten en catä-
ring. Onder de schittering van de LCD-
projector wordt nog eenmaal het He_
melvaderslíedgezongen 

wirMarks
Albeft Spierings

te gooien - te hengelen naar de eend_
jes in het bad - op te treden in ,achter-
werk in de kast'. En als je dan alles had
gehad kon je ranja gaan halen met een
koninginnekoek erbij of een suikerspin
kopen. Hoe lijkt u dat Majesteit, een
grote hap in een lekkere oranje suiker_
spin?

Wij hebben zelfs vuurtje gestookt en
brood gebakken. Je kreeg deeg op een
stok en draaien maar boven het vuur
tot het brood gaar was. Tot slot was er
een lange paalom ¡n te klimmen. Deze
twee attracties werden verzorgd door
de scoutinggroep hier uit de buurt.

Graag willen wij verslag doen van de
activiteiten op uw verjaardag in het
witte Dorp en de witte Burgh. om 10
uur scheen de zon al volop over de 34
kramen waar de verkoop kon starten.
Er werd van alles verkocht, zelfs eert
deelvan een servies was in de aanbie_
ding. Het zou niet misstaan hebben in
huis ten Bosch, Voor kinderen was op
het knikkerveldje ruimte vrij gehouden
waar zii hun spulletjes aan het kind,
man of vrouw konden brengen. De
kinderoptocht zat vol met beesten op
wielen zoals vlinders, beren, slangen,
apen, alles gezellíg en fleurig bijelkaar.
leder beest maar ook ieder kind heeft
een prijsje gekregen.

Majesteit, hebt u tussendoor ook nog
wat kunnen eten of was er alleen maai
koffie in Velzen? Bijons was inmiddels
de bar open. Naast de pils, een glas
wijn of een glaasje fris kon er ook éen
appelflap of een worstenbroodje wor-
den gekocht en dat vond gretig aftrek.
lMj moesten halverwege uw verjaardag
nog even een paar kratten pils bij ha_
len. Lopen de jongens van u ook wel-
eens naar de buren om wat te lenen?

Even terug naar het ptein.
Dit jaar konden de kínderen in een
oogopslag zien waar zij moesten zijn
om; - button's te maken - je eigen sil-
houet in te kleuren - ouderwets Ul¡tten

Het klapstuk, ook dit jaar weer, was de
muzikale bijdrage van de harmonie.
Muziek hoort erbij om uw verjaardag te
kunnen vieren. Leuk dat u daarãan
gedacht hebt!

Tot slot moet u weten dat deze dag
echt geslaagd genoemd mag heteñ
omdat veel vrijwilligers zich tenminste
anderhalf uur hebben ingezet!!!

Betsy, Myriam, Kees, Brigitte, Frans,
Marieke, Ad, Mariejet, Rufus, Hans,
Maries, Gerard, Joyce, Ben, Ton,
Rob, Mart, Janny, Hetty, Sigrid.

Bedanktltl

Comité koninginnedag Witte Burgh -
Witte Dorp



De Tuinmuur
"Waarom", zo vroeg een enkeling zich vorig iaar af' 'b.d? .tl" van no' 1 zwart

geschilderd en die van no. 2 niet?'. Het wera ãíg sÞrk1r,de tuinafscheiding (zoals dat

met een mooiwoord neet) ian no' 2 werd neergehaald' ls dat nu nodig?

Daar zit een klein verhaaltje aan vast'

Nadat in het najaar van '95 de muur

oezet was, lag het in de bedoeling deze

i-n het volgend vooriaar te schilderen'

Toen de õchilder met kennersoog de

muur bekeek constateerde hij het vol-

gende. Er zaten allemaal hele kleine

õcheurties in de stenen, En wel zoda-

nig dat het een en ander niet door ver-

ue-n *egge*erkt kon worden' Een an-

der veel belangrijker aspect was, dat

door de strenge vorst en vocht de ste-

nen of brokken ervan eruit konden val-

len. Welnu daar hebben wijniet op ge-

wacht en in overleg met de tuinman is

er voor Pasen '97 een nieuwe muur

geplaatst.

Een leuke anekdote tot slot. Terwiil met

een grote grijper de muur werd omge-

duwd vroeg een van de omstanders

aan de tuinman: "waarom moet die

mooie muur er aan geloven die zag er

toch goed uit?" De tuinman nooit om

een añtwoord verlegen gaf de volgende

verklaring:"Ja, ziet u als mensen de

nota van het verrichte werk niet voÞ

doen dan ga ik alles terughalen' Da! is

met metselwerk een beetie moeiliik dus

trek ik de muur om als de mensen niet

thuis zijn". Jammer genoeg kwam.on-

dergetékende oP dat moment de deur

uitlopen.

Als de maand juni redeliik droog blifi
wordt ook de muur van no'2 zwaft ge'

schilderd van buiten en wit van binnen'

Zo bent u weer zwart'wit op de hoogte'

Toine Verhappen en Kees Tetteroo'
St' OdulPhusstraat 2

Kleinschalig gezamenliik onderhoud
Een paar mensen in de wijk willen in-

ventariseren of er mede Wite Dorp-be-

woners zijn die ook één van de onder-

staande mankementen willen laten re-

pareren of vernieurving door willen voe'
ren. Dit betreft een eenmalige, klein-

schalige onderhoudsactiviteit voor le-

den éñ niet-leden van het Onderhouds-

fonds.

Jo, ik heb mogeliik interesse om de volgende onderhoudsoctiviteit

somen uit te loten voeren,
Noom:
Adres:
TelefoonnumÍ'ner:

Heeft u interesse om dit samen (goed'

koper) aan te Pakken? Lever dan on-

derstaande bon ingevuld in bii de be-

treffende contactpersoon uit de wiik'

N.B. u verplicht zich hiermee tot niets'

Na inventarisatie zullen we bekiiken

hoe en voor wie de projecten op stalten

en nemen we met u contact oP.

o* Dokgotenvernieuwen:
Frils Couteoux, St, Odulphusstroot l5

o Kozijnen lolen vervongen door oluminiumikunststof kozijenen

volgens oorspronkeliik ontwerp Dudok:

Horiiet Adelmeijer, Petrus Dondersstroot l5
o RePorotie von witte schoorsteen:

Ellen Altenburg, Sl, Adrionusstroot I

o Vervonging uãn kopotle hondvoten von oluminium koziinen

(gorontie-beding?)
Èien Attenburg, St, Adrionusstroot I

* svp oonkruisen wot von toepossing is'
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IN KORT BESTEK
Hetiealweereenpaar,,witopzwaft,krantengeledenlatg.reenstukjeìnheeft
gà"æiort, hetOndêrhoudsfonds van onze buurt. tn dit stuk willen we kort in gaan op

de afgetopen øaenvergiaering die gehouden werd op 14 meiiongstleden. De leden

krijge-n natuurtiik het officiëte verslag nog in de bus'

Periode van 'rust'
Als Onderhoudsfonds, met het grote

onderhoudsproject al weer even achter

de rug, zitten we in een tussenperiode'
Voorãe leden liikt dit een periode van

"rust". Helaas valt dat ook te merken

aan de oPkomst oP de ledenvergade-

ring, deze was vrii laag' Dat is iamme.r'

omîat er ook in zo'n tussenPeriode

belangrijke zaken aan de orde komen'

met nãme wat betreft het beleid op lan-

gere termijn. Voor het bestuur geldt

io'n perioáe van "rust" dan ook zeker

niet. Je zou kunnen zeggen dat we als

bestuur van de rustperiode juist profite-

ren om de zaken goed oP een rijtje te

zetten en al vast voorbereidingen te

treffen voor het nieuwe project en na te

denken over hoe we verder moeten

oaan na het jaar 2001, het jaar dat het

ãnderhoudscontract formeel af loopt'

MeerlarenPlannlng
Weffä zaken zijn op de ledenvergade-

ring aan de orde gekomen' Buiten de

forirele punten, zoals de financiële

verantwoårding en de verslagen van d.e

commissies was vooral een belangriik

ount de aanPassing van ons on-

äeñoudsmeeriarenplan. Het afgelopen

vooriaar hebben we als bestuur een ln'

=p"åti" van de kwaliteit van het verf-

werk van onze muren laten uitvoeren'

Dit omdat oP basis van signalen en

observaties van leden het wel eens te

laat zou kunnen zijn de muren Pas te

laten schilderen in het iaar 2004' Voor

deze inspectie hebben we het bureau

GOT uit áest ingeschakeld' Hun eerste

conclusie was dat het verfwerk er over

het algemeen nog goed uitziet, echter

op eeñ aantal plaatsen laat de verf los'

D" t*""0" conclusie was dat het ge'

heel schilderen van de muren in het

iaar 2}O4toch een vrii lange tu-s::1p.:'
i¡oo" ¡nni"td. Zii raadden aan dit tijdstip

te vervroegen naar het jaar 2OO'|'2OO2'

Grote schllderbeurt in 2001

Deze twee conclusies hebben oP de

ledenvergadering geleid tot een tweetal

besluiten: ten eerste is besloten op

kleine schaal (een schilder gedurende

2 weken de wijk in met een ladder) de

betreffende plekken te laten bijwerken'

De leden zulìen hierover nader geinfor'

meerd worden, Een tweede besluit

betreft de aanpassing van het meeria'

renplan: het verfwerk van de muren en

het schilderen van het houtwerk zal in

één project uitgevoerd worden in

2OOOÈOÍ1. Het raPPort van deze in-

spectie ligt ter inzage bii het bestuur'

Databank
Een derde besluit dat genomen is be'

trof het aanleggen van een "electroni-

sche" kartotheìk waarin we alle onder-

houdsgevevens van ieder huis willen

onderbrengen'

Vertrek beetuursleden
Na al deze besluiten werden aan het

eind van de vergadering een 4-tal be'

stuursleden in het zonnetje gezet' te

*àt"n Hans Scheerlings, Amanda Eg-

ter, Piet Zuidhof en Kim Egger' De

ãanleiding hiervoor was helaas minder

"leuk" omdat zii de beide besturen

gaån verlaten' ln een kort toespraakje

ñremoreerde de voorzitter de bijdragen

van deze leden. Hans heeft vooral een

bi¡drage geleverd op het technische

vtâx, õnaérnandelingen met de aanne-

rn"t, tt"t opstellen van bestekken' het

behandelen van controles en klachten'

Àmanda, de secretaris, verzorgde'

naast het meedenken over beleidsza-

[ðn met name het secretariële gedeel'

i".'pi"t is gelukkg nog niet hel9m31l
iverloren" ùoor de buurt omdat hii zich

bliift inzetten binnen de commissie Her'

inii"nting Burghplein. Kim, tenslotte' is

áe uatõte dãr Mohikanen, vanaf het

begin betrokken bii de oprichting vln
hei On¿erhoudsfonds en de laatste

!"i"n uoortitter van de Stichting Be-

heer. Als dank voor hun bijdragen werd

het pas verschenen fotoboek "Architec'

tuui in Eindhoven" overhandigd' '

Nleuwe leden
ô"Uffig zijn er ter versterking van de

bestureñ twee nieuwe kandidaten' te

;;t;" Eb Staal, zii zal als bestuurslid

van Oe vereniging toetreden en Lex

BosEelaar zatãts oPvolger van Kim

Eooer voozitter van de Stichting Be-

ñãõrwor¿en. Langs deze weg een har-

telijk welkom en succes! Zij vormen

ooéde versterkingen die we als bestuur

ËarA noaig hebbén. Het zou fiin ziin als

ãr' nog eãige mensen biikomen' Zie

ñi"toãt oo[ de 'vacature advertentie"

in deze krant' 
Amanda Egger

Heeft u zin om meer von de wiik te weten?
Meld u zich don oon voor het þestuur von de stichling hetWitle Dorp'

öp ãit moment zoeken wii nog een secreïoris'

Funclie-eisen:
Bewoner Witte Dorp, enThousiosme, een beete tijd'

ervodng is niet noodzokelijk'

Wijbieden:
Ë"n rñoãg"nde bestuurstunctie, gezelligheid en een bescheiden

onkoslenvergoeding'

lnformqtie en oonmelden bü:Vetonique Moks'

Burghstroot 8, tel' 2.l29890'

Secretoris m/vST ICH T ING

\\ITTE
DORP
DE BURGH

De $ichtinq Wrtte Dorp fìeett tot doel:
ñet vér¡etõten u"n f'et leefklirnoot
en de leeforngevlrìg von de
bãwoners r¡cn-fref Witte oorp, olt ¡n

de ruimste z¡n des woords.



Pagina 6

Naast de St. Joriskerk in het Stadsdeel
Stratum van de Gemeente Eindhoven
worden twee nieuwe appadementen
gebouwen gerealiseerd. Dit apparte-
menten gebouw wordt gerealiseerd op
het reeds lang open liggende terrein
aan de hoek Gasthuisstraat-pastoor
Sickingstraat naast de St. Joriskerk en
tegenover "Wilgenhof'. Het terreín
maakte aanvankelijk deel uit van de
ontwikkeling van de St. Jorisresidentie.
Het huidige terrein is pas enige tijd ge-
leden voor bebouwing beschikbáar
gekomen. Het appartementen gebouw
"De Wilg" is naast de St. Jorisresidentie
gelegen en bestaat uit l4 appartemen-
ten met enkele garages, Deze apparte-
menten zullen te koop worden aang-
eboden. Er zalbii de verkoop een basis
servicepakket worden aangeboden. De
appartementen krijgen een centrale
ingang met de voordeuren aan een
centraal gelegen atrium.

'W¡lgenburgh' en'De W¡lg'

De verkoopbemiddelingen van deze
appartementen zal door Ed Willems
Makelaardij en VB&T makelaars, bei-
den te Eindhoven worden verzorgd.
Het gebouw "Wilgenburgh" zal gaãn
bestaan uit 63 appartementen en een
parkeergarage onder het gebouw. Van-
uit een centrale ingang zijn de appaÉe-
menten bereikbaar via een centraal
trappenhuis met twee liften en corri-
dors. Aan deze corridors zijn de voor-
deuren gesitueerd. De appartementen

beschikken over een royale woonk-
amer met complete keuken en groot
balkon met schuifpui, verder twee
slaapkamers, waaryan de kleinste bij
de woonkamer kan worden betrokken.
Uiteraard maakt een goed voorziene
badkamer met apart toilet deel uit van
de inrichting. Naast de gebruikelijke
voorzieningen en installaties, worden
deze appar{ementen uitgerust met een
gebalanceerd ventilatiesysteem. Hier-
mee wordt met maximale energíe be-
sparing een uitstekende luchtkwaliteit
in de appartementen gehandhaafd. Het
spreekt voor zich dat dit de gezondheid
van de bewoners positief beihvloedt.
Het gebouw 'Wilgenburgh" wordt voor-
zien van drie algemene ontnoetings-
ruimtes, die door de bewoners kunnln
worden gebruik. Bij het ontwerpen van
de gebouwen is maximaal rekening
gehouden met de eisen van het 'senio-
ren label, hetgeen langdurige bewoning
waarborgt. Vanuit'Wílgenhof' wordt
voor de bewoners een basis service-
pakket geboden.

De voorbereiding van de bouw van
beide gebouwen is in voile gang en er
op gericht dat Stam & de Koning bouw-
en aannemingsmaatschappij bv. in
september 1997 kan beginnen met de
uitvoering. De bouwtijd is op ca. 1,S
jaar gepland.

Els Rooimans

De Vereniging onderhoudsfonds Het wtte Dorp heeft ols doel het bewokenen beworen von de kworíteit von de huizen in Het wifte Dorp, Door hetgezomenlijk plegen von inspecfies en onderhoud oon de buifenzijde vonde woningen bhrft het uniforme korqkter vqn de wijk gewoorboçd, Door hetverhek von enkere besfuursreden zijn wj op zoek noor nieuwe

bestuursleden
Aozel niet een von de onderstoonde mensen te beilen qrs het je wot rijktmee te denken binnen het huidige besfuur over oijvoóro"ão het vorgendeonderhoudsproject, het moken von een dotobose bestond en het nieuweonderhoudscontroct no het joor 200r, Zij kunnen je Ëuentuere wogenbeqntwoorden, Hopenrijk rukt het ons viq deze *g'"n¿re enthousiostemensen te werven ter versterking vqn het bestuurl

Edjoe Osinski, Buçhplein I9, iet, 212 26 g3
Morlie Jocobs, Burghstr, 10, tel, 212 AS 94
Sonder Kreijns, Buçhplein ó, tel, 2j2 j2 57
Peter Meeuwis, St 13, tel, 2124675

lngezonden

Een enthousiaste ex-bewoner
Met heel veel plezier lees ik, als oud of
misschien met het oog op mijn leeftijd,
zeer oud, ex-bewoner van het Witte
Dorp. ln oktober 1940 kwamen mijn
vrouw en ik naar het Tuindorp waar
men toen nog heel gemakkelijk een
huis kon huren. ln de St. Odulphus-
straat 20 was er ons eerste huis en na
twaalf jaar gingen wij naar de petrus
Dondersstraat omdat daar centrale
verwarming was. Vooral het verhaat in
\Mrtop Zwaft, over de verlichting van de
gangpaden had mijn extra belangstel-
ling. ln onze begin tijd waren de gang-
paden nog zeer open. Ligusterhagei
waren pas gezet en toen nog zeer klein
en laag. Elk gangpad had bij de ingang
een keurig paaltje met een bordje, Ver-
boden Toegang. Toen misschien wat
overbodíg want, hoe vreemd het in de-
ze tijd mag klinken, zo vet ik mij kan
herinneren kwam díefstal zo goed als
niet voor. Je kon rustig je fiets in zo.n
gangetje laten staan, zelfs een nacht
lang. Het was oorlog en er was een
groot gebrek aan brandstof voor de
kachel in de huiskamers. Elk stukje
hout dat wij ergens vonden was er wel-

Via verschillende vrienden en de ons
trouw toegezonden Wit op Zwart (door
Marian) blijven we een beetje op de
hoogte van het wel en wee van het
Witte Dorp. We wonen hier nu drie-
kwart jaar. En we hebben het goed
naar ons zin. 't Was wel wennen, maar
dat spreekt voor zich. We wonen in een
wijk die me ín het begin deed denken
aan het Witte Dorp: witte huizen (al-
thans heel licht gekleurde huízen, licht
blauwgrijs of licht rozebeige, maar in
het felle, veelvuldige zonlícht lijkt het
wit) en gemeenschappelíjke speel-
plek(es). 't ls maar 7 min lopen naar de
lagere school. Kinderen kunnen ge-
woon fietsen op straat. Verder is het
behoorlijk anders. De meeste huizen
hebben gesloten jalouzieen; geen open
ramen die uitkijken op de straat. We
hebben onze buren een handje ge-
schud. Daar is het zo goed als bij ge-
bleven. Als de koffie dus nu op is, ga ik
dat niet bij de buren halen, zoals ik dat
in Nederland weldeed. lk stap dan in
de auto en ga naar de supermarkt (die
zijn toch 24 uur per dag open). Of ik
wip langs bij het andere Nederlandse
gezin, dat een paar straten verder
woont. Sinds koñ hebben we een bas-
ketbalpaalbij ons op de oprijlaan staan,
wat ineens Nederlandse tafereeltjes
oplevert: alle jongens uit de straat ko-
men nu voor onze deur spelen. zo heb-
ben we onze buurjongens leren ken-
nen. lvan, Alex, Kasper en Kristel nodi-
gen vaak vriendjes uit om na school te
komen spelen. Dat is hier iets bijzon-
ders. Sommige kinderen gaan naar de
buitenschoolse opvang; anderen ont-
moeten speelkameraadjes tijdens een
of andere sport. Als je 3 jaar bent, zit je
minstens al op voetbal, ballet, zwem-,
teken- en muziekles. Dat leek ons wat
veel van het goede voor Kristel.

Koninginnedag in S¡liconvalley
Beste witte dorpers, Cupertino, 30 april ,97

Koninginndag was maar een saaie bedoening hier ( Siliconvalley, aan de baai van San
Francisco). Het was wel leuk om herinneringen op te halen aan-aldie gezettige feesten
op het Burghplein. De foto's van onze taatste Koninginnedag tþgãn toiwens nog
sfeeds te wachten om ingepraW te worden. Gauw eená doen. auùã en ik hadden noi
welnaarde reæptie op het Nederlandse Consulaat kunnen gaan, maar Koninginnedaþ
zonder kinderen leek me maar niks.

kom. Langzamerhand verdwenen alle
verboden toegang paaltjes en vonden
hun weg naar onze kachels. Met pi
Jacobs, onze buurman, ben ik eens op
een avond op stap gegaan en toen
hebben wij, vergeet niet dat het oorlog
was, alle paaltjes die wij nog konden
vinden uitgegraven en mee naar huis
genomen. Met de metalen bordjes za-
ten wijeen beetje in onze maag en die
hebben wijtoen, verborgen in een tas,
naar het kanaal gebracht en daar in het
water laten verdwijnen. Vrij snel na de
oorlog werden er plannen gemaakt, de
veiligheid liep terug, om vertichting in
de gangetjes aan te leggen. Dit gaf,
ook bij mijn eigen kinderen, nog alveet
protesten. Die donkere gangetjes wa-
ren heerlijk om er je eerste kusjes uit te
wisselen. Nu de jeugd zo veel vrijer is
ziin er blijkbaar, van die kant, geen be-
zwaren meer tegen die verlichting. Het
Witte Dorp, voor mij nog steeds het
Tuindorp, blijft een heerlijke buurt om in
te wonen en ik heb nog steeds spijt dat
ik toen verplicht was naar Kortonjo tegaan' 

F.J. Zoetmutder

Het begrip "veiligheid" is hier een groot
punt. Ouders willen eerst uitgebreid
kennis komen maken, voordat ze hun
kind ergens laten spelen. Dat gaf trou-
wens wel een aantal leuke ontmoeting-
en. Door alle verschillende sporten
leren we ook in de buurt steeds meer
mensen kennen, Zo blijkt ons achter-
buurjongetje in het zelfde honkbalteam
te zitten als Kasper, We kunnen nu dus
ook carpoolen. Bijna voor alles heb je
de auto nodíg. De fiets als vervoermid-
del kent men hier niet, alleen voor
sport. Ook lopen líjkt hier trouwens al-
leen bestemd voor conditietraining. Wat
ons nog steeds opvalt is de positieve
houding van de Amerikanen. Om een
voorbeeld te geven uit de (wekelijks
uitgebrachte) schoolkrant: 24 tips hoe
je je kinderen tot zell lezen kunt aan-
moedigen - " I knew you could do it -
You are doing fine - You are doing a
good job - ls's a pleasure to teach you -
you are learning a lot - That's better
than ever - Now you've got it - Be proud
of your good work - You've just about
got it - I'm very proud of you - you're
working hard today - you did a lot of
work - That's the way to do it - Good
remembering - Congratulatíons! - Once
more and you'll have it - You did it that
time - You're learning fast - I think
you've got it - You made it look easy -
You've been practicing - I've never
seen it done better - I couldn't have
done ít better!" Ondanks enige cultuur-
verschillen en het gemís aan buuñge-
zelligheid en -feesten voelen we ons al
met al ook hier inmiddels thuis. Tot
ziens (in juli komen we naar Nederland
op bezoek) en hartelijke groeten, ook
van de rest van de familie,

Ciska Roth
emai ladres: roth @ webtv.net
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ËTlrn n"t.lre kind'ren ziin ook alzo braaf

Een oro€p sto€re mannen gaat jaarliiks op tour

"n "lãaotd"n 
¡n tent€n of bij een boer

ii¡ *otd.n omringd door hun talrijke krooet

"å 
.o*" hoorie ergens heimelijk proost

Een groep sþere mannen gaat maand'lijks naar

Thev
ti éäoum¡er begint't, dan praten ze bii

't Biei vloeit dan riikelijk en kost daar niet veel

tr"i¿." de toer úooi, krijgt ieder z$n deel'

Drie dagen geleden kregen wij het he€n en weor

ó; ñó beãchriiving was weer eens koleer

óã t"sàn,¿e koúde, h¡amen om in hetvsrkeer

Drie dlagen rust nu voor ons jonge heer

Nassi, spaghetti is hun jaarlijkse kost

"n 
rot" oõk'n friet met een vettige worst

ån .t"n ze hun bord alweer niet goed leeg

ã* t t¡g.n ze 'n standje en 'n pan uit de veeg

Een groep Heine kind'ren die gaan nu hun gang

De niimte die vult zich al met hun gezang' 
.

2á r¡"gunen spelen, al wordt het hun dood

ftefpåium otâat oPen voor klein en voor groot

Een oroep stoere vaders kwam op een idee

en dãcht,'kom we nemon de fietEan e€ns me€

't ooladen duurde, valt dat even tegen'
gellkkig w.ø ná niet de spoeltr¡in, ondanks de

regen

De eenzame moeders, die lagen weer but
luouberê tenten, of in de geut

ãwer¿en omringd door een pobnte fðut

en de vaders die riepen "heb ze ('m) maar greur''

Op sportdag lopen de kids 't vuur uit de kont

ãn oä 
"o"ãtt 

maar roePên mot de fles asn de

mond
ãn komen er leams soms e€n in de knel

U¡ Ae nemeVaOers is sport maar'n spel'

Het gezeik gaat beginnen, bent bl'tj dat ja mag

i"ìåtn, vãtektãn en zeg nu maar dag

hoã 
"u"n 

het plein op met moeder de vrouw

äñ;ä"s lveer werken met de broek in de

vol¡w.
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Hasselbraam viert feest!

Eindeliik is het dan zover; er kan ge-

t"""t j""n worden oP de oPenbare

L""ì""ãnool de Hasselbraam! De afge'

toen ¡aren heeft de school met ouders'

iáãiiiíg"n en het bestuur hard gewerkt

aan nãt oPbouwen van een goede-toe:

io**u*'¿" school. Ooit bedreigd met

"fuitng 
vanwege het te kleine leerling-

enaanìal, is dè HaEselbraam in een

x"ñã u¡¿ een school gewotden vol le--

ven, met een nieuw onderwiismodet

iñåi ò¡t"u¡tonderwiis)'en allerle¡ brui-

àenAe activiteiten. En als klap op oe

vuurpiil: het leerlingenaantal is zo ge-

groeid dat de Hasselbraam bliift be-

ãtaant Dit moet natuurlijk gevierd wor-

ãen. Op vrfidag 4 lull wordt er flink

oeteesi oP de school: een feest voor

ieert¡noen, ouders, het team, bestuur

en ieiereen die de Hasselbraam een

warm hart toedraagt. Het programma

voor die dag wordt bekend gemaakt op

affiches, buurtkranten en Pers'
J[^^*
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Handtekeningenactie
176 handtekeningen voor goaltjes

Er was eens een meneer. Hii had een

hoofddeksel. En had bruine ogen' Hij

had een kapotte klok. Hij ging naar de

klokken maker. Hij zei van ik heb hem

eerst zelf nagekeken. Oh zii de klokken

maker. Kom morgen maar terug' Hoe-

laat. Kan het om halftwee' Trouwens

hoe heet je.Bas. Het was 's-morgens'
Och ik moet naar de klokken maker'
Het is een uur' lk heb lang geslapen' lk

ga me aankleden en ontbijten' Toen hii

*har was, ging hij naar de klokken ma-

ker.

Hij hrvam er en zei: is mijn klok klaar?

Ja. Hii ging naar huis en hing de klok

aan de muur. Hij zette de klok goed, en

de klok begon te lopen. Bas ging toen

vlug naar ziin werk. Ondertussen liep

eeñ boef door de stad. Naar het werk,

waar Bas werkte. Bas had niks van de

boef gezien.

OPEENS ging het alarm af. Bas Pakte
zijn ias en ái¡n noeO. Wat geld stopte hii

viug in zijn hoed. En rende hard door

heikantoor. Het was te laat! Hii werd

beroofd. Hii gaf zijn portemonnee' Maar

er zat niks in. De boef voelde ziin zak-

ken na van Bas. Hij wist niet dat het

geld in de hoed zat. De boef liet hem

iaan. Bas rende naar huis. De boef

volgde hem. Toen Bas thuis was'was
de boef naast het huis in de bosjes

gekropen. Even later ging Bas bood'

schappen doen' Toen Bas weg was'

kroop.de boef uit de bosies. Hij gooide

de ruiten in, hii had een splinter in zijn

huid, maar daar gaf hij niet zo veelom'
Hij zag de klok hangen. En zei: ik heb

nog gé"n klok. Die kan ik wel gebrui-

keñ z-ijde boef' Hijzetten de klok even

op de grond. Verder kon hiigeen geld

vinAen. Of spullen die hij kon gebrui-

ken. Hii pakte de klok' Oeps! Hii liet de

klok per ongeluk vallen. En nam de

klok mee naãr huis' De boef was thuis

en hing de klok aan de muur' Hiidrukte
op de knop waardoor hii eigenliik aan

ging, tr,taai dat deed de klok niet' Hii

ioãioe de klok uit het raam. En plofte

ãp drie vuilniszakken. Jammer zii de

boef, Bas was ondertussen terug van

de boodschappen. Hij was geschrok-

ken. Want zijn ruiten waren kapot en

zijn klok was gestolen' Hij belde met-

een politie. Die gingen de dader zoe'
ken. bas ging maar eens wandelen' Hii

zag de vl¡lñisman. Hii zag ziin klok

ligien. Hij pakte klok' Hii zei tegen de

vuin¡sman. Die is van mii. Die is gesto-

len bij mij. Hii liet de klok maken' Hii

ging maar naar huis. En ging slapen'

óe-volgende dag. Ging hii zich dou'
chen, ãankleden en ontbiiten en ging

Oe Xtot halen. Toen hii weer thuis

kwam. Belde hii de politie dat hii ziin

klok weer had gevonden. De politie zei

dat hijde dader ook had gevonden' Hii

zit in de gevangenis.

lk zou het leuk vinden als Mathiis van

Abbe het volgende verhaaltje schriift'
Harrie Rooimans

De kinderen van het plein willen einde'

äif wef eens goalties ' Voetballen is aan

ie orde van ãe dag en in het algemeen

lur,r nãt*"lom roná de kuilen en speel-

tãestellen te spelen' Ook doelpunten

kunnen gemaakt worden tussen een

i"= 
"n 

e-en boom' over de grond is
'Ãã""ttl wel duideliik of hij zit of niet'

vlãå.toat. de baliets hoger komt is er

r"ri".-W.t is er dan mooier als goal-

ii.ãz gou"ndien kunnen ze dan beter

ri'rlra."n, zoals ze zelf zeggen' Maar hoe

lun ¡"'als kind ervoor zorgen dat.er

gãáhiã" komen, als volwassenen zich

met het plein bemoeien? Juist door een

ü.nJteË"ningenactie te voeren' Ferry

iü;;; n"ni n"t initiatier namens de

kinderen, en vetzamelde in een ac'tie

oo foninsinnedag meer dan 200 hand'

iJfeningãn. Na controle en aftrek van

àälrú-¡àr" van enkele kinderen zelf'

t""t"ãii"" er 176' En let wel' voor het

oiootste deel van volwassenen' Een

ãrJ"r"""", en de behoefte aan goal-

i"ï ¡" ¿""-ee toch wel overtuigend

äú.-á, door de'grootgebruikers'
van het Plein'
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Een logische openingsvraag is, wan-
neer jij zelf de piano hebt ,,ontdekt".
lk ben begonnen op mijn achtste, wat
wel een goede leeftijd is, vind ik, En op
een gegeven moment had ik een pia-
noleraar, die kon over één noot díngen
vertellen, dat er een wereld voor me
open ging! Opeens stónd het stuk daar.
Zoiets is ook bepalend als je beslist om
piano te gaan studeren, en ook weer
als je later lesgeeft.

En als le zlet dat een leerling totaat
hopeloos is?
lk wil nooit iets kapot maken bij een
leerling. Ze moeten nooit weerstand
krijgen tegen pianospelen. Op zich zie
ik vrij snel de aanleg, qua ritme-gevoel,
motorisch, dat soort dingen. Wat ik echt
hopeloos vind is, als ze thuis niets
doen. Het is heel moeilijk om ze dan op
een goede manier te motiveren, Je
moet er dan achter zien te komen,
waarom ze thuis niets doen. Dat hangt
voor mijn gevoel vaak samen met of er
muziek leeft in het gezin, en als dat niet
het geval is, als het kind echt alleen de
kar moet trekken, dan kan het een heel
moeilijk verhaal worden. lk zelÍ zeg
alleen maar dat ze moeten stoppen, als
ze er geen zin ín hebben. Er zijn er ook
bij, die het niet gemakketijk afgaat,
maar die het gewoon wel heel leuk
vinden. En dan gaan we door. Als kin-
deren inzet hebben vind ik het ook
nooit saai, of zo. Want ongeacht of ze
nu wel of geen talent hebben, kun je

dan toch leuk met zo,n leerling bezig
zijn, ook al kom je dan niet aan-muzief
zelf toe. Maar natuurlíjk, ats er een
getalenteerde leerling aankomt dan zit
ik al bij voorbaat te genieten.

Waar geniet je het meeste van?
Je hebt van die ontroerende momen_
ten. Zo'n leerlingetje, aan wie je iets
vertelt, en bij wie ik echt voel van, die
heeft het door: en dan ineens *âáh,
daar gaat ze en zit ze ècht muziek tó
maken! Of een meisje van acht, dat bij
een quatre mains-stuk zó intens zit tè
genieten. ln plaats van op haar handen
te letten, die speelden gewoon door, zit
ze mij met een stralende glimlach aan
te kijken en had zoiets van 'Dít is
gezellig!" Dat was echt heel mooí.

Speel ie zelt veel voor?
Dat is afhankelijk van de leerling. Bij
iemand met goede oren doe ¡È hei
minder, want die wil ik het eerst zelf
maar eens laten ontdekken. Zelfs als
het een op het eerste gezicht moeilijk te
doorgronden stuk is, kan het een heel
nu.yg middel zijn om ze enige
zelfstandigheíd mee te laten opbouwen:ga maar eens kijken hoe zo'n
onbekend stuk waaruan je niet weet
waar het naar toe gaat in elkaar zit, wat
voor een beeld je er uit op kunt maken,
hoe die lijnen lopen, of je het verhaal
kunt vinden en noem maar op. Dat is
juist heel leuk, zèlf iets ontwikkelen
eerder dan iets na te spelen.

Mensen die interesse en/ of vragen
hebben kunnen met Noor contact ãp-
nemen tel: 2115802

INTERVIEW MET NOOR GRAAT

Muziek

Wat vlnd le belangr[k om aan longe
leerllngen over te brengen over de
muzlelc?
Uitgangspunt is dat de leerlingen het
leuk vinden. De Amerikaanse Alfred-
methode vinden ze gewoon leuk, maar
je moet tegelijk nooit te lang alleen in
één methode blijven hangen, dus doe
ik er vrij snelandere dingen naast, din-
gen díe aansluiten, en wat ze nodig
hebben. En vanaf het eerste begin beñ
ík bezig met dimensie aan te brengen,
diepte, hard en zacht, met het ñele
scala van kleur en klank. En daar
gebruik ik dan allerlei beelden bij, die
passen bij de leeftijd en de leerling.
Spelen alsof je op je tenen loopt
bijvoorbeeld, of spelen alsof je een
ballon in de lucht ziet verdwijnen díe
steeds kleiner wordt. Bij volwassen kun
je veel doen met beelden uit de natuur.
Eígenlijk kun je alle kanten op. Dat pas
ik dan steeds aan aan wat ik van het
karaktervan de leerling weet. Zo kies ik
ook repertoire uit voor leerlingen. lk
breng leerlingen altijd wel met ñieuwe
dingen...in contact, maar ze mogen
natuurlijk wel zeggen of iets -ze
aanspreekt of niet. Zelf houd ik door
Hrisanide, mijn leraar op het
conservatorium, veel van het modeme
repertoire, maar ook de klassieken
horen er helemaal bij.

Speel le zelf nog veel?
lk heb in het begin welveel gespeeld,
toen een hele tijd niet en nu ben ik
weer veel bezig, vooral met jazz" Dat
heb ik altijd leuk gevonden, dat
swingende, lk ben hierin aan het
zoeken naar een andere vrijheid, want
ry ben natuurlijk ktassiek opgeteid.
Zoals ik in elkaar zit, vind it hét niet
simpel om los te komen van het van-
blad-spelen. lk doe dit echt voor
mezelf, al kan ik het en wil ik het zeker
ook in de lessen gaan gebruiken. Top-
40 stukjes gebruik ik sowieso al, en alsje een leerling hebt die afhaakt op
Bach, waarom dan niet de ,'Lion-King,,

als ze er maar lol in hebben

Toonladders hoeven dus nlet vanjou?
Jawel! lk laat dat niet snel helemáát
achterwege. Dat heeft gewoon met depersoon te maken, en met iemands

ontwikkeling. Soms heeft een leerling
even iets anders nodig, soms moet jé
het weer wat strakker aantrekken, dãn
kun je het weer even laten rusten,.. Opde "breek-leeftijd", waarop veel
leerlingen geneigd zijn af te haken
(rond een jaar of veertien), moet je niet
teveel aandringen,

Je bent ook nog met een ander
ople¡ding bezig.
Ja, psychotherapie. Zell op een andere
manier actief blijven is wel goed. lk
draai lekker met lesgeven, maar
tegelijkertijd wilde ik er iets bij. Je stapt
er met lesgeven dan weer frisser in, net
zoals na een vakantie. Er worden
weleens mensen naar mij doorgestuurd
voor een aanpak gericht op therapie en
muziek. Je kunt zeker een brug slaan
tussen die twee bezigheden. Therapie
kan voor iedereen nuttig zijn, omOai ¡eer zoveel van leert over jezelf. Het
lesgeven en de opleiding staan nu nog
los van elkaar, maar de twee takkeñ
groeien al naar elkaar toe: ik zie nu al
veel meer bij het lesgeven. Je bent
altijd bezíg met iemand zijn persoon. Bij
het pianospelen kom je al snel uit bii
hoe iemand in zijn leven staat: hoe hij
zich uit in ziin eigen píanospel, klankmaak. lemand met te veel
spierspanning, die een octaaf moet
pakken, pakt altijd een octaaf te kort,
en noem maar op.

ls planoles een overbodige luxe?
Wie zegt nou zoiets?

lk nlet! Maar lemand ult de gemeen-
teraad bflvoorbeeld.
Stuur hem maar langs. lk neem hem
een uur onder handen, en na afloop
speelt hij anders en praat hij anders
ook!

Dit interview met Noor Graat is afgeno-
men door Erik-Jan Bakker voor het
tijdschrift "Piano". Omdat meerdere
buudbewoners bij Noor lessen volgen
leek het ons wel leuk dit stukje te pÉat-

De plaats waar hii staSt i7 onopvallend. Bii binnenkomst vallen eerst enige schitderijen
lie nog volop in productie ziin op ("ik ktieder maar wat met kriir,,), maar even om dehoek staat hiidan tocl te priiken: de vleugel. Een Steinway die het trotse eigendom isvan "zomaar" een pianolerares, Noor õraat, in het zuiâen des iands, Tijdens hetgesprek dat ik met haar heb zal dan ook al-snel blijken dat dà piano een íret. groLplaats inneemt in haar dagetiiks leven. Ze is full-time'lerares, verdeetd over de plaatse-liike muziekschool en.een.privé'praktijk en heeft -wat je in zo'n situatie verwacht- ookzo ongeveer welalle leeftiiden onder haar hoede. Ats in þo'n situatie een eigenschapnoodzakeliik is, dan is dat, zo denk ik al snet: flexibititeit en."Ãpâ""irg"vermogen. Enin haar gevat kan veirig vast gesterd worden, dat zij die in ruime mate bezit.

Ë
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sen
de redactie

st. cecilia houdt een openb are repet¡tie
De wijk heeft het Stratums muziekkorps
de afgelopen jaren al in verschillende
vormen meegemaakt. Met een klein
select groepje als begeleiders van Sin-
terklaas en met Koninginnedag als het
voltallige korps een serenade brengt ter
gelegenheid van de verjaardag van
Roos en de koningin. Maar we willen
de wijkgraag met nog meer kanten van
het korps laten kennismaken. Dat wil-
len we doen door een openbare repiti-
tie op het Burghplein te houden, eind
juni. ln verband met de slaaptijden van
onze jeugd zal dat zijn vanaf 18,30 uur
tot ongevee¡ 21.O0 uur. Of een open-
bare repetitie mogelijk is, is sterk af-

hankelijkvan het weer. Daarom kunnen
we nog geen exacte datum bekend
maken. Maar als er binnenkort op een
zomerse dinsdagavond vrolijke klanken
opstijgen vanaf het Burghplein, breng
dan je tuinstoel mee en kom gezellig
luisteren naar de boeiende muziek die
we met elkaar proberen in te studeren.
Op 6 juli a.s. moeten we het dan ook
echt kunnen, want dan treedt ook het
Stratums Muziekkorps op tijdens het
evenement 'ln Harmonie met de Kar-
pen' bij de Karpendonkse Hoeve. Ook
bijdat evenement is iedereen van harte
uitgenodigd om te komen luisteren.

Hanne Kok

,
I

,
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uit bij de halte achter de foris-
kerk, loopt de Jorislaan in, pas-
seert de ingang naar het |oris-
kerkhof en ziet dan aan deze en
gene zijde van de straat de eerste
voorboden van het Witte Dorp.

Daar ook liggen de enige twee
winkels die Dudok tolereerde,
met als opvallendste kenmerk de
uitgebouwde, halfronde etalages
onder een plat dak. In de,ene
heeft zich tegenwoordig - als,een
koekoeksjong - een snackbar ge-
nesteld; In de andere huist al
sinds 1 maart 1939 een bakkerij,
voorheen De Natris, nu Ontbijt-
service Morgenstond.

F, Burghstraat voert
vanaf deze kant het
Witte Dorp binnen,
en dat doet ook de
wijdsere Petrus
Dondersstraat, die
halverwege op-
houdt Witte Dorp

te'zijn en dan meteen wat van
zijn waardigheid aflegt.

Vrijwel alle voordeuren zijn
grijsachtig blauw. Of neigt de
kleur toch meer naar blauwachtig
grijs? Af en toe kom ik een dissi-
dent tegen, die -zoals in de
2e Wilakkersstraat - zijn deur
hardgeel heeft geverfd, of - zoals
op het Burghplein-
donkerblauw.

In de Burghstraat gaf decennia
lang de blinde muur van een
DAF-complex de grens aan van

.straat én woongebied. Nu staan
er Bedriegertjes op de plaats van
het afgebroken complex, Dudok-
huizen die alleen maar lijken op
wat ze niet zijn..Ze dringen zich
op aan het Witte'Dorp, maar ze
hebben slechts het wit Van hun
muren gemeen. Een verlêden
hebben ze niet; de verf op de
kozijnen is bij wijze van spreken
nog nat. Ze doen alsof ze erbij-
horen, maar ze beseffen dat ze
ondergeschoven kinderen zijn.

Toch trapte ik ei bijna in.

. Op het Burghplein staat een in
metaal gegoten ballerina en poin-
fe, het andere been, hoog opgehe-
ven, tegen haar wang gevlijd. Ze
'is naamloos. Tegen haar sokkel
mogen, zo te zien, honden gaarne
een achterpootje heffen. Haar

' houding inspireert blijkbaar.
OnIy the Lonely zouhaar

naam kunnen zijn.
Of Liuing DolI.

220þ97 O à. v alt kttr'' ø¿r tu\J^
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Aangenaam monotoon
met verrassingen

J:

Tuindorp De Burgh was

de eerste officiele naam.

Dat werd het Witte

Dorp, met,
'Heerenhuizen en

Middenstandswoningen'.

De ontwerper heette
Willem Marinus Dudok.

Alles is er in deze

Eindhovense stadswiik
van hetzelfde en toch is

lang niet alles van

hetzelfde.

US HIER = rond dit
kaalgetrapte ga-
zon - lag ooit de
Stairway to
Heauen.

(Of waren het
slechts Î/rree Sleps
to Heauen?)

Ooit, dat waren de jaren vijftig
en zestig. Pakweg tussen 1955 en
1965. Een periode waarin de mu-
ziek van Roy Orbison, de Blue
Diamonds en Buddy Holly twee-
maal per jaar over het Burghplein
schalde. Met steevast als ope-
ningstune van het openluchtbal
36-24-36 van The Shadows. En
met een live-optreden van Peter
Koelewijn.

(Die woonde per slot om de
hoek. Net als die ene Rocket,
Harry van Hoof.)

Het kost me moeite tussen de
kunststoffen speeltuinattributen
en de gedeukte rolschaatsbaan
die dansavonden van weleer te-
rug te halen. De stem van dj
auant la lettre Peter Dillen. ('Tie-
ners gillen om Dillen', kopte het
Eindhoaens Daeblad.) De ver-
kiezing van Miss Burghplein. De
petticoats, de BB-ruitjes, de sui
kerspinkapsels. De sensatie van
het openluchtdansen waarvoor
half Eindhoven iedere Koningin-
ne- en Bevrijdingsdag te hoop
ìiep.

Het hoorde bij het waterijs van
bakker De Natris, bii de ijszaag-
mobielen en trolleYbussen oP het
DAF-terrein, bij een woonge-
meenschap die zich tuindorP - en

later Witte DorP - noemde, maar
gewoon een súødswiik was.. Nog
steeds is.

Nou ja, gewoon is natuurlijk
anders. Gewoon is niet Willem
Marinus Dudok, dé Dudok, die

in 1938 zijn naam onder het ont-
werp 'Tuindorp De Burgh'zette.
Rotterdam had toen al een Wit
Dorp, van J.].P. Oud (en inmid-
dels gesloopt). En Tilburg had
sinds twee jaar in de wijkZorg-
vliet een Wit Dorpje - met het
accent op het verkleinwoord -
van bouwondernemer P. van
Grootel, ook initiatiefnemer in
F,inclhovcn.

Het Eindhouens Dagblad be-
steedde er in 1937 een éénko-
lomsbericht aan: 'Dudol< bouwt
in Eindhoven'. Uit de tekst werd
duidelijk dat het om (262) 'Hee-
renhuizen en Middenstandswo-
ningen' ging, 'met veel glas en
dus veel zon'. Huurprijzenva-
rieerden van 35 tot 52,50 gulden
pèr maand.

Via de St Odastraat en de
St Odulphusstràât loop ik naar
het Burghplein, het hart van het
li/itte Dorp. (Het plein ontleent
zijn naam aan het nabij gelegen
landgoed De Burgh, dat in 1912
werd gebouwd door J.Th. Cuy-
pers, zoon van de befaamde
Roermondse architect.)

'Een zielloze stenen klomp'
noemden tegenstanders destijds
de wijk. Waarmee ik het hart-
grondig oneens moet zijn. Ziel-
loos duidt op levenloos, op
doods, wat hier door iedere boom
(nieuwe knoppen), ieder perkje
(nieuwe scheuten) en diverse
stoeptegels (verse hondenpoep)
onmiddellijk wordt
tegengesproken.

Alles is hier van hetzelfde en
toch is lang niet alles van
hetzelfde.

De voordeuren hebben ronde
raampjes, de balkonnetjes voor of
achter zijn van ijzer, de dakpan-
nen zijn rood, de muren uiteraard

Het Witte Dorp ln Elndhoven,

wit, de onderste stenen zwart,
aan de voorgevel zit een
vlaggenstokhouder.

Dat is van hetzelfde.
En allemaal hebben ze een

voortuintje.
Maar: in sommige blokken

springt opeens een woning voor-
uit, om de monotonie te doorbre-
l<en. Of trekt zich een hoekhuis
aan een reusachtige schoorsteen
omhoog boven de andere huizen.
Of siert een woning zich met een
erkerraam, een deurluifel, een bij-
keul<en, een overstekende dak-'
rand, een rond badkamerraam,
een overdekt balkon, een speelse
regenpijp.

Ogenschijnlijl<e kleinigheden
die de hand van Dudok en diens
gevoel voor het detail verraden'

En die er op wijzen dat lang niet
alles van hetzelfde is.

De hockeykeeper Maarten Sik-
king woonde er. De zwemster
Betty Heukels. De autocoureur
Toine Hezemans. De schilder
Kees Bol. De musicus Harry van
Hoof. De museumdirecteur Edy
de Wilde. De DAF-familie Van
Doorne. Na de oorlog zocht prins
Bernhard er zijn verzetsvrienden
op.

Tegenwoordig is het Witte
Dorp gemeentelijk monument.
(Wat niet per se synoniem is met
toeristische attractie.) Wie in
Eindhoven is verzeild en een uurl
tje moet stukslaan, maar gruwelt
van het centrum, neemt een bus
naar het stadsdeel Stratum, stapt

Øurqh

door Frans van Schoonderwalt
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