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Nieuwjaarsborrel
11 januari
Volgend jaar houdt het Witte Dorp
weer een nieuwjaarsborrel samen met
de Witte Burgh. Na het succes van
verleden jaar, is ook dit jaar weer ge-
kozen voor een tent op het Burgh-
plein. Helaas kunnen we niet beloven
dat de borrel, net als afgelopen keer,
samenvalt met de huldiging van de
elfstedentochtrijders. U krijgt nog een
uitnodiging voor de borrel in de bus,
maar misschien kunt u de datum vast
in uw nieuwe agenda zetten.

Stichting Witte Dorp
Vereniging Witte Burgh

de elektra en de watervoorziening
aangepast. (Kunnen we allemaal te-
gelijk met warm water worden gewas'
sen, gezellig!) En, tja, de stoeP! De

stoep zal qua uitstraling ook bij de
zaak moeten accorderen. Er valt dus
nog een hoop te doen voor alles in
kannen en kruiken is. ln ieder geval
bedenkt Frank het allemaal zell en zal
het wel heel mooi en verantwoord
worden.

En het wooñhuis dan,' Frank? Het
woonhuis, daar gaat hij fijn zelf wo-
nen. Hij kan het niet over zijn had
verkrijgen om er huurders in te laten
bivakkeren die er natuurlijk nooit meer
weg willen. Dus geett hij zijn huis rnet
tuin aan de Jorislaan op voor een huis
met platdak op de hoek. En hoe zijn
de huurders die erin woonden er dan
zo snel uitgegaan? Zij hadden een
contract (anti-krakers) waarin bedon-
gen was dat zï¡ bij verkoop het Pand
moesten verlaten. En aldus geschied-
de.

En wat heb je zoal al gedaan, Frank?
Als eerste is hij de troep op gaan rui-

pluim v(m) -€n, -pje I veder
?llürrbg een hoed m
^,pje gevenprijzen,
ken; een -pje kr
(of: de hoed)
nraken, hem p

De pluim gaat deze keer naar Jaco
van der Stelt, en terecht. Er zijn be-
stuursleden die bestuursleden heten
en er ziin bestuursleden die be-
stuursleden zijn. Jaco hoort bij deze
laatste groep. Ruim 3,5 jaar heeft Ja-
co het secretariaat van het bestuur
van 'Het Witte Dorp' op geheel eigen
wijze ingevuld. Altüd zeer accuraat als
het ging om het biJhouden van de ver-
gaderingen, het maken van de notu-
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men en heett hij de ramen afgeplakt.
De ramen afgeplakt? Ja, de ramen
afgeplakt. Want als je in de winkel
staat te mijmeren over hoe het alle-
maal zou kunnen worden, kun je het
niet gebruiken dat iedereen die maar
langs durft te rijden er met zijn neus
boven op wil zitten. Levensgevaarlijk
ook! (Nou ja! Je bent een blikvanger
of niet.) We moeten onze nieuwsgie-
righeid dus nog maar even bedwin-
gen.

Een ander goed nieuws is dat in zijn
"oude" pand misschien een delicates-
sen winkel komt en op de andere
hoek (bij het pompstation) ook nog
wat gezellige winkels. (hopelijk geen
computerzaken e.d. maar iets waar
we echt wat aan hebben.)

Frank, bedankt voor dit gesPrek. Je
zult de tijd wel hard nodig hebben om
in het begin van het volgende jaar je
nieuwe zaak te kunnen openen en het
1O-jarig bestaan van je zaak te kun'
nen vieren. Dan spreken we welweer
verder' veelsucces! 
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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Doç, Eindhoven.

Na 60 jaar bakkerswinkel komt er nu een kapperswinkel op de hoek lorislaan, Geldropseweg.
Van half gesneden naar heel geknipt

Nieuwsgierig stap ik Frank's Knipperij binnen, weliswaar niet voor een permanent of
zo, maar om het gerucht te kunnen bevestigen of hii inderdaad van plan is om te
verhuizen. (Dit is het grote voordeel van het werken bii de krant, dan mag dat zo'
maar.)

hij, heett hij de sleutel en wordt er flink
nagedacht, gePuzzeld en gerekend.

De oude winkel wordt in ieder geval

een royale entree, wachtkamer. Ziin
partner regelt de onWangst met kotfie

aan een bar. Van daaruit kun je het

verkeer en de friettent in de gaten

houden. Sowieso hoef je bij hem nooit

lang te wachten, maar nu kom je tijd
te kortl Want ondertussen moet je ook
nog een kapsel verzinnen, bijkomen
van de stress op het werk of van thuis
of gewoon proberen te relaxen! Dus
een l<wartier eerder je opwachting
maken is welbesteed. (Kun je ook nog

even een shampootje koPen.)

Nou, even geen grapjes. lk heet hem
natuurlijk van harte welkom te zijner
tijd in ons Witte Dorp. Ook namens de
rest, want zo gaat dat hier. En wan-
neer ga je dan naar de overkant,
Frank? Sinds een paar dagen, vertelt

Maar Frank vertelt verder. De ach-
termuur is er al uitgehaald zodat er
nog meer licht valt en er een mooi
wederzijds uitzicht komt. Daarachter
namelijk, in de bijgebouwen gaat er
geknipt en gekapt worden door min'
stens 5 kappers/sters. Verder wordt

Dus, onder het genot van een koPje
koffie in de keuken stel ik Frank
Hoens de hamvraag: "Ga jij echt ver-
huizen, ben jij degene die de vroegere
bakkerswinkel op de hoek heeft ge-
kocht?" Nou, ja dus! Al sinds 1988
heeft hij zijn "Knipperij" aan de Gabriel
Metsulaan. De klandizie gaat best, zo
goed zelfs dat er makelaars zijn die er
hun haar laten verzorgen en hij een
nieuw pand kan kopen. Maar Frank,
waarom dan? Nou, de ligging spreekt
boekdelen uiteraard en als je zo'n
pand koopt dan kun je je wellicht ook
aansluiten bij een onderhoudsfonds.
En niet te vergeten: kopen is altijd
beter dan huren in dit geval.

Sinterklaasfeest 1997
30 November 16.00

De speculaas ligt al in de winkels en

wij hebben Sinterklaas weer uitgeno-
digd om in het Witte Dorp en de Witte
Burgh op bezoek te komen. Hij komt
op 30 november om 16.00 aan oP het
Burghplein en zal dan onder begelei-
ding van alle kinderen naar Musis Sa-
crum gaan. Gelukkig is ook de fanfare
"Gloria lncapabilé" weer van de partij
om de Sinterklaasliedjes te begelei-
den.

Veronique Marks,
Burghstraat 8, telefoon 2129890.
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len, het attenderen van andere
bestuursleden op de gemaakte af-
spraken, informatie doorspelen naar
de betreffende personen, het onthou-
den van belangrijke data, de redactie
van de Wit op Zwart krant tevreden
houden, etc., etc. Jaco nam haar taak
zeer serieus en was voor eenieder
een betrouwbaar bestuurslid die haar
afspraken nakwam. Jaco bedankt, wü
zullen je missen!

Colofon

Je:

Bedactie:
Lex Bosselaar, Sl. Odulphussf. 19

Ruûr Hameleers, St. Odulphusstr. 1

Sylvia Hollanders, St. Odulphusst.26
Marían v.d. Laag, St. Odulphusst. 41

Els Floc¡imans, Burghplein 9

r212o112
1212æ97
4211ffi
¡2126110
u21141'12

Kopij voor het volgende nummer:
voor 1 februari 1998. De redactie behoudt zich
het recht voor stukken in te korten. Kopij zo mo-
gelijk op floppy aanleveren bij de redactie. E-mail
kan ook:
Lax. Bosselaar @ iaehv. nl

U vindt deze krant ook internet:
www.dse.nlÁiviftedorP
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Ook dit keer ís het widogram gemaakt
door Peter Meeuwis. Het is hem weer
geluK om alles in een mooi vierkant
te krijgen. Onder de inzender wordt
weer een fles Vin du dok verloot. U
kunt uw oplossing nog tot het einde
van het jaar inleveren bij: Lex Bosse-
laar, St. Odulphusstraat 19.

Horizontaal
1. Eígen ingang voor deze (zee?)-

vogel? (11)
6. Stad van de wederkerige liefde

(4)
8. Verraderlijk geluid (4)
9. ïwee vogels voor één gat te

vangen? (7)
10. Zo heet de onbekende soldaat

(3)
11. Materiaal voor een doorkijktruitje

(7)
13. Carnavalsmuze (3)
15. Duitse auto voor deze Engelse

popgroep (5)
16. De Fransen houden wel van een

goed snoepje (6)
20. Nagekomen bericht? (4)
21. Met deze kunsten kun je niet

vroeg genoeg beginnen (9)

Onlspanni

Verticaal
1. Hoofdstedelijke variant op de

Chinese keuken (8)
2. Hierrnee houd je ze in de hand

(4)
3. Scheepsjongen (6)
4. De eerste klap is een daalder

waard (6)
5. Spoorverliefden (9)
7. Kunstfruit (5)
12. Deze leidsman is het meest

overbodig (7)
14. Oude munt voor belastingher-

vormertje (6)
16. Ziekvan geluk? (3)
17. Groen scandinavisch land (5)
18. Muzikale vogel (4)

Oplossing vorige keer:
Horizontaal:
1. Neveninkomsten; 8. Ergonoom; 9.
Aap; 10. Leger; 11. WP; 12. Bello; 14.
Omloopsnelheid; 15. Haan; 16. Bar;
17. Ur;18. Rarn; 19. Rus; 21. Saab;
22. Rederij; 23. Gave;24. Eveneens.
Verticaal:
1. Naadloos; 2. Vleugellam; 3. Neger-
zoeni 4. Non; 5. Ozon; 6. Trapleer; 7.
Nop; 11. Wijsneus; 12. Ballade; 13.
Onderlijf; 15. Halma; 19. Rage; 20.
Heen;21. Boe;22. Ren.
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Widogram
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vin,ffiîilok
Stichting

Wine Dorp de Burgh

Men neme een vin du dok

Advertenties
Te koop:
Caravan Bürstner 440 TN 1988; van
eerst eigenaat, z.g.a.n 5 keer ge-
bruikt, met veel extra's , gervicht 670
kg en opbouwlengte 4,78 m. Tel. 040-
2125411.

Te koop:
Peuterhoek, bestaande uit:o Driehoekige tafel met onderkastje
o Ladekast
r Boekenkastje
Alles aanelkaar of los te plaatsen.
Kleur zwaÉ.
2 rotan kinderstoeltjes
Prijs; f 75,-
Janny Vermeulen, St Odulphusstr.3
Tel.2119990

Te huur:
Voor feesten en partijen:
Poppenkast.
Deze was te zien op de Koninginne-
dag op het Burghplein. Kosten: f15,-
per dag. lnlichtingen: 2125445, Toine
Verhappen.

Dit overheerlijk en verrassend recept
is ontdekt door onze vriend P.W. en
heet daarom ook

Zunfoo[ (í [ø P.'L/.

Benodigdheden voor 4 personen.

1 flinke ui
ongeveer 1 pond zuurkool

1 pak of blik rode saus
1 theelepel kerriepoeder
1 pittig wors$e b.v. een rotterdam-

mertje
1 rookworst

gekookte aardappels voor 4 per-
sonen.

Bak de ui glazig en voeg de in plakjes
gesneden worst toe en bak het door.
Voeg de kerriepoeder en de rode
saus toe en verwarm het ge-heel.

Klein nieuws
Sinds het verlichten van de gan-
getjes zijn er volgens de politie
geen inbraken meer geweest.
Hopelijk blíjft dit ook zo. Het lükt
dus wel succes te hebben. Verder
hebben we er natuurlijk ook veel
plezier van nu de dagen weer
korter worden.
Er zijn weer veel nieuwe mensen
bijgekomen in het Witte Dorp.
Welkom in onze mooie wijk. Als u
interesse heeft om aan te sluiten

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" / 25,-
KalenderWitte Dorp I 17,5O
Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,
te\.212O112

Te koop:
Vin du Dok, de huiswijn van het Witte
Dorp is weer verkrijgbaar. f11,- per
fles. Verkrijgbaar bij Veronique Marks,
Burghstraat 8, tel. 2129890.

Te huur:
Het Witte Dorp heett een Kärcher ho-
gedrukspuit te huur. /10,- per dag,
f7,5O per halve dag. Verder nog een
driedelíge ladder, uitgeschoven 8,25
m. Deze ladder is ook te gebruiken
als vrijstaande ladder. Huurprijs /10,-
per dag, f7,5O per halve dag. Te be-
vragen Leon van Gorp, St. Odul-
phusstraat 41, tel. 2'126110.

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties te plaatsen. Wij rekenen
f2,5O per advertentie. U kunt uw ad-
vertentie of oproep inleveren bij elk líd
van de redactie.

Voeg eventueei nog een blikje toma-
tenpuree met wat water toe. De saus
is dan klaar. Kcok de aardappels en

zuurkool en maak er stamp van.

Variatiemogelijkhede n :

o Doe alles in laagjes in een schaal
en zet het even in de oven.

. Doe een gedeelte van de zuurkool
door de saus.

Smakelijk eten,

Monique

Helaas heeft Monique geen naam

doorgegeven wie de volgende keer
aan de beurt is voor het recept. Daar-
om heett de redactie unaniem beslo-
ten dat Sander Krijns de eer heeft om
zijn gekozen recept in de volgende
Wit op ZwaÉ krant te plaatsen.
Graag inleveren bij de redactie vóór 1

februari'98.

bij het onderhoudsfonds van de
wijk, neem dan contact op met
Edjoe Osinski (de voorzitter, tel.
2'12 2683) of met Servaas Hen-
sen (tel. 21264A2)
De internetsite heeft weer enige
aanvullingen gekiegen. Er zijn nu
ook verwijzingen opgenomen naar
bewoners in ':e wijk met een ei-
gen homepage. Als alles goed
gaat, vind u deze krant binnenkort
ook weer op onze internetsite.
Stuur even een e-mailtje met uw
reactie.
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Lichtjesroute 97

Having had a very positive result to
the questionnaire earlier on in the
year, a mostly new team of volunteers
began in earnest a number of weeks
ago to hang this years' route.

Supported by veteran lichtjesroute
Hans Scheerlings and relying on the
well worn 'draaiboek' of the lichtjes-
route master himself -John Jansen.
The task was not so dramatic as had
been forspelled by some before we
stafted although it must be said span-
ning cables over roads, five meters up
a ladder has its moments. Though not
half as challenging as avoiding com-

Mathiis van Abbe Vertelt

Hallo, ik ben Mathiis van Abbe en ik
hou van voetbatten maar ook van le'
zen. Harrie vond het leuk als ik nu
een verhaal schreef.

IK EEN VAMPIER ?!

n

De Lichtstad is licht
niet licht als een veeÌtje
dat Eindhoven licht is
dat tigt aan een peeÌtje

Freek de Jonge

ments as'there is no waY I want a red
one!' or'oh, you'r doing it then! I had
hoped you had lost interest this year!!'
Putting althe jibes aside - I can't help
but feel moved as an Englishman that
atter all these years so many is still
being done in Eindhoven to helP us
rember the sacrifice made bY so
many.

My thanks to fellow lichtjesrouters and
garage Lenders:

Simon Wilkinson (co'ordinator'97)

p.s. don't forget team: we have to
take the bloom'in things down again
soon....

Die zei, als jij geen bloed drinkt wat

doe jij dan hier, maak dat je wegkomt
anders drink ik je helemaal leeg. lk
wilde wel weg, maar wat ik ook deed

mijn voeten zaten vast en ik was

zoooooo bang, maar toen begon het

te waaien, ik voelde weer wind, storm

en bliksem, in een grote tornado werd

ik omhoog gezogen, ik gilde'

zoetttftffttî zwetend lag ik plotseling

klem gedraaid vast onder mijn dekbed

met naast me oP mijn kussen oP

bladzijde 45 van ml¡n griezelboek.

Was het dan toch een boze droom of
niel?????

Mathijs van Abbe

lk zou het leuk vinden, als m'ljn vriend
Max Evers het volgende verhaal
schrijft !

lk ging naar boven en toen hoorde ik

eeñ géluid, een eng geluid' Was het't
geluid van sPoken? Nee, het was go-

blins- (monsters) taal. O, nee hè, die

haten vamPiers. Daar ineens stond

een goblin. Hij zei "lk wil jou opeten".

Hij zãg er héééêééél eng uit. Hii had

kw'rjl in zijn mond. lk kon niet weg
want ik was omringd door goblins. De

leider opende zijn mond om mij in een

hap op te Peuzelen. lk sProng om-

hoog en ineens zat ik gelukkig een

paar bladziiden verder. Het was
meteen donker. lk hoorde een bel.

Het was een bel van een kerktoren.

Oh nee, klokslag twaalf uur' Gees-

tenjacht - ! Alle enge dingen' mon'
sters gaan enge dromen uitdelen. En

vampiers gaan bloed drinken!? Nee

hoor, daar begin ik echt niet aan.

Toen ik dat ze¡, hoorde ik een stem ik

keek naar achteren en toen zag ik;

DRACULA!

Uß
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Het was een regenachtige dag. lk
vroeg of ik met mama naar de biblio-

theek mocht. Toen we er waren ging

ik meteen naar het boekenrek met de

letter L., mtjn lievelingsschrijver is

namelijk Paul van Loon die ook de

griezelbusverhalen heeft geschreven'
die ik erg leuk en sPannend vind.

lk pakte een boek en toen deed ik het

open ... HELP IHELP ! ¡k voelde wind
en storm en werd in het boek gezo-

gen, - zoooooeeeeef - ineens stond

ik in een donkere kasteelzaal het was
ijskoud, ik keek rond en was bang. lk
dacht aan de vamPiers uit het hand-

boek van Paul van Loon. lk zag een

spiegel en keek erin. Weet je wat ik
zag, een VAMPIEB ! Was ik een

vampier ?! lk schrok me rot' Maar nu

wist ik het; ik zat in het boek van Paul

van Loon. O, vandaar dat ik een vam-

pier was. lneens had ik dorst, maar ik

had geen zin in cola of limonade, nee

ik had zin in iets roods, tomatensap?!

Nee toch, ik had zin bloed! O, maar ik

had nog nooit bloed gehad, alleen een

beetje toen ik een snee had in m'tjn

vinger, maar nou moet ik het heelveel
drinken. Maar dan moet ik het toch

lekker vinden, alle vampiers vinden

het lekker, dus ik moest even naar

buiten. Maar het was licht buiten! lk
kon dus niet naar buiten, want vam-
piers kunnen niet tegen licht. lk ging

het kasteel verkennen, maar was nog

steeds erg bang.

wi¡k

Met de muz¡ek mee

Het is er dan toch van gekomen'...
Dinsdag I Juli, na het optreden van de

Ariënsgroep, de openbare repetitie
van Het Stratums MuziekkorPs St.
Cecilia op het BurghPlein. Het was
mooi weer. De klanken kaatsten vro-
lijk terug van de witte muren en ver-
waaiden door de heldere lucht over de
rode daken. Het publiek luisterde vol

belangstell¡ng naar de goede en min'
der goede resultaten en de uitleg die

onze toenmalige dirigent Harry van

Veldhoven daarbij gaf.

De doelen:
o Onze donateurs en anderen laten

horen en zien dat Het Stratums
MuziekkorPs meer kan en doet
dan marsen blazen en rondwan-
delen en

. mensen enthousiast maken om
ook b'rj ons muziek te komen ma'
ken, zijn zeker bereikt.

Als heel direct resultaat hebben zich

al twee nieuwe leden aangemeld uit
de Witte Burgh. Ze gaan allebei klari-

net spelen. Het was een activiteit en

een avond om zeker te herhalen ook
al omdat Ronald Rovers en Hans

Scheerlings de behoette aan vocht
van de muzikanten uitstekend aan'
voelden en zorgden voor verfrissingen
voor iedereen.

En wat staat er in de nabije toekomst
allemaal te gebeuren.... Natuurlijk zal

een groep muzikanten, die hoofdza-

kelijk bestaat uit leden van Het Stra'
tums Muziekkorps en die zich "Gloria

lncapabilé" noemt, zoals ieder jaar

Sinterklaas en de kinderen uit het

Witte Dorp weer begeleiden naar Mu'
sis Sacrum. Dit keer oP zondag 30

november.

Maar een voor Het Stratums Muziek'
koçs veel belangrijker gebeurtenis is

de voorbereiding op het concours en

(Ge)zin op zondag
Zondagochtend met het hele gezin

naar de kerk; vroeger was dat een

heel veftrouwd beeld. Nu kunnen we

als ouders erVof kind heel bewust wel

of niet kiezen voor de kerk. Niet ie'
dereen voelt zich ook meer thuis in

die traditionele kerk.

Toch zijn we allemaal oP zoek naar

zingeving of een vorm van spirituali'
teit. Zelfs de boekenweek had dit jaar

een religieus thema "Mijn God".
Voor ouders die met hun jonge kinde-

ren een weg zoeken om met het ge'
loof bezþ te zijn is er in Stratum een

activiteit ontwikkeld. Wat houdt dat in?
Elke ¡rveede zondag van de maand

vindt er een Viering en Ontmoeting
plaats, gericht oP jonge mensen en

hun kinderen. De Viering en Ontmoe'
ting vindt plaats van 10.0O uur tot en

met 11.0O uur op de Heideveldstraat
2c. De opzet is speels en bondig, ge-

richt op kinderen tot en met 6 jaar;

w h
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het concours zelf, waaraan we in april
1998 gaan deelnemen. Behalve het
zeer intensief repeteren en oefenen
daaruoor (we gaan in november zelfs
met de hele harmonie een weekend
naar een jeugdherberg in Valkens-
waard) treden we ook op voor publiek

om meer speelervaring oP te doen.
Nu is al bekend dat we 13 december
a.s. deelnemen aan het OPen Podium
concert in Muziekcentrum Frits Phi-

lips, tussen 16.00 en 18.00 uur' Ver-

der luistert Het Stratums Muziekkorps
op 24 december om 18.00 uur de kin-
derenmis op in de St. Joriskerk t.g.v.
Kerstmis. We nodigen iedereen van

harte uit om naar beide optredens te
komen luisteren.

De voorbereiding voor een dergelijk
concours vergt natuurlijk veel tijd en

inzet van de leden en geld voor aan-
vulling of vervanging van instrumen-
ten, extra honorarium voor dirigent,

extra zaalhuur etc. Om dat laatste
probleem op te lossen bedenken de

leden allerlei activiteiten. Eén daarvan

is dat een groePje leden iedere

maand een kraam huurt oP een vlooi'
enmarkt en Probeert tweedehands
boeken, platen/CD's en kinderspeel'
goed te verkoPen. Heett u dus nog

boeken platen/CD's of kinderspeel'
goed waarvan u t.b.v. dit goede doel

afstand van wilt doen, meldt dat dan

brj mü, Burghplein 7, Ìel. 2112019, en

ik zaldat graag in onwangst nemen.

Er is natuurlijk nog veel meer te ver-
tellen over het spelen in een Harmo-

nie. Hoe kom je aan een instrument

b.v. en wat kost het om lid te zijn'

Krijg je les en van wie dan. Wat is een

concours en waarom moet een Har'

monie deelnemen aan concoursen

etc. etc. Over al die ondenruerPen

vertel ik graag een volgende keer.
Hanne Kok

kleintjes kunnen zich maar kort con-

centreren.

Ouders en pastor bedenken elke keer

een thema waar de viering aan wordt

opgehangen bijv. "delen" rond Pasen

oi;rina¡ã wiegen" met Kerst' Aan de

hand van een rollenspel, poppenkast

of iets anders wordt het ondenrerP

voor de kinderen duidelijk gemaaK'

We stañen en eindigen de viering met

het zingen van een liedje in de kring.'

Dit om het saamhorigheidsgevoel b'tj

elkaar te stimuleren. Na de viering

kunnen de kinderen buiten spelen en

is er voor ouders gelegenheid om te

praten onder het genot van een koP

koffie.
Onze kinderen en wijzelf zijn erg en-

thousiast en nodigen u graag uit een

keer te komen meedoen.
Voor meer informatie kunt u bellen:

Pastor F. Meurkens,
tel. 040-2110894 0f 2114615

of de contactpersoon bij u in de buurt:
Caroline en Marc Evers,

St. Jansweg 26 tel. 2116511
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Burghplein nieuws
Vanaf begin November zullen de eerste tekenen van werkzaamheden op het Burg-
plein waarneembaar ziin. Als het weer meezit zatdit jaar het ptein nog ktaar zijn! -

Op 7 oktober heeft het laatste overleg
met de dienst stadsontwikkeling
plaats gevonden. Hierin is duidelijk
geworden dat als alles volgens plan-
ning verloopt (en het weer meezit)
nagenoeg alle werkzaamheden nog
dit jaar zouden moeten zijn afgerond.
De eerste tekenen van werk zullen
bestaan uit het verplaatsen van de
kastanje boom.

lnspraak avond
Na aanleiding van de inspraak avond
zijn er nog enkele kleine details gewij-
zigd maar het plan is in grote lijnen
het zelfde gebleven. Een compliment
voor de medewerkers van de dienst
stadsontwikkeling die het plan in nau-
we samenwerking met vertegenwoor-
digers van zowel de Witte Burgh als
Het Witte dorp tot stand hebben doen
komen. Concreet zryn er nog enkele
parkeerplaatsen in de Burghstraat bij
gekomen en wordt de groen voorzie-
ning aan de zijde van het kruispunt
Burghplein / Burghstraat meer instant
gehouden dan in het oorspronkelijke
plan. Helaas kunnen de meidoornbo-
men bij de zandbak vooralsnog niet
verplaatst worden. De banken waar
het in de late middagzon zo goed toe-
ven was komen helaas achter deze
bomen te staan. We zijn hierover
echter nog steeds in overleg met de
gemeente. Ook enkele andere details
als, waar komt de brievenbus, het
plaatsen van paaltjes om parkeren op
de stoep te voorkomen en komen er
weer bordjes, die melden dat het ver-
boden is voor honden op het plein hun
behoefte te doen, (logisch eigenlijk)
worden nog besproken.

Een oogje in het zeil houden
De echte aanvang door de aannemer
zal nog tot begin December op zich
laten wachten, maar eenmaal begon-
nen zal het snel gaan. ls de aanne-

Verslag
kleinschalig onderhoud

Naar aanleiding van onze oproep te
reageren om eventueel gezamenlijk
onderhoudsactiviteiten uit te voeren
te weten:
1. Dakgoten vernieuwen
2. Kozijnen vervangen door alumini-

um/kunststof
3. Vervanging kapotte handvaten
Zijn verschillende reacties binnenge-
komen. ln overleg met Peter Meeuwis

mer eenmaal bezig, dan vragen wij de
omwonenden een oogje in het zeil te
houden en ouders hun kinderen niet
op het plein te laten spelen. Buiten
dat dit gevaarlijk kan zijn zou het de
voortgang van de werkzaamheden
kunnen belemmeren. Omdat het dan
alte koud is om de rolschaatsbaan te
asfalteren zal de toplaag hiervan pas
in het voorjaar worden aangebracht.

Festiviteiten
Als het plein eenmaal klaar is wordt
het dan tijd om ons over de festivitei-
ten rond de opening te beraden. Over
hoe en wanneer dat gaat gebeuren
moet het bestuur zich nog beraden.

Sponsoring
Om een aantal voorzieningen op het
Plein te realiseren die niet door de
gemeente worden betaald (dit onder
andere om precedent werking naar
andere buurten te voorkomen) moe-
ten we zelf een aanzienlijk bedrag aan
sponsorgeld bij elkaar brengen. Het
gaat onder andere om elektra en wa-
ter aansluitingen op het plein. palen
en Tennis/vollybalnet met de daarbij
behorende voorzieningen die hiervoor
in de grond moeten worden aange-
bracht. Er is een speciale sponsor-
actiecommissie bijeengebracht om op
korte termijn de benodigde gelden bij-
een te brengen.

Verkeersd rempels, Herbestraating
Tegelijk met de werkzaamheden aan
het plein wordt het stukje "Burghplein',
opnieuw bestraat. Ook zal er een ver-
hoogd kruispunt en een verkeers-
drempel in de Burghstraat als
snelheids beperking worden aange-
legd.

Namens de Herinrichtings
Commissie

Ton van der Pluijm

zal er gekeken worden of het mogelijk
is dit op de agenda van de geptánde
activiteiten van het bestuur van de
vereniging onderhoudsfonds, mee te
nemen in het voorjaar van 1g99. Wij
gaan ervan uit dat dit tot die tijd wel
kan wachten. Wtj nemen met dege-
nen die gereageerd hebben persoon-
lijk contact op.

Met dank voor uw reactíe,
Ellen Altenburg
Frits Couteaux

Harriët Adelmeijer

w¡tte

De nieuwe secretaris stelt zich voor
Beste buren, lk hou van lezen en muziek. Dat laat-

ste probeer ik regelmatig uit mijn gi-
taar te halen, soms met succes. lk
ben actief betrokken bij de Katholieke
kerk. Het geloof heeft zogezegd mijn
hart gewonnen. Dat betekent natuur-
lijk niet dat ik andersdenkenden min-
der zou vinden. lntegendeel. lk geniet
van gezelligheid in contacten met an-
deren. Wat sport betreft kom ik niet
verder dan soms een schamele po-
ging. Dat zijn zo'n beetje mijn we-
tenswaardigheden.

lk woon hier met veel plezier en zal
me van harte inzetten voor het Witte
Dorp!

Met vriendelijke groet,
Jan Willem van der Velden

Sinds een jaar woon ik aan de Burgh-
straat in het huis waar Lien de Jong
heett gewoond. Kennelijk is haar en-
thousiasme voor het Witte Dorp in het
huis blijven hangen, want het heeft
ook mij aangestoken. Per september
ben ik secretaris van stichting Witte
Dorp, en ik zal me daarom even aan u
voorstellen.

lk ben Jan Willem van der Velden,
dateer uit 1971 en daarmee ben ik het
jongste lid van het bestuur. lk heb
rechten gestudeerd in Nijmegen en
ben vervolgens aan de slag gegaan
bij Banning Van Kemenade en Hol-
land als advocaat.

Het Bestuur van sichting witte Dorp, de Burgh ziet er nu als volgt uit:

Secretariaat: Burghstraat 9, 5614 BB Eindhoven, tel. O4O-Z12Z1gz
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Bestuurslid
Veronique Marks
Jan Willem van der Velden
Monique Otten
Ton van der Pluijm
Brugt Groenevelt
Frans van Heesewijk
Simon Wilkinson

Functie in het bestuur
Voorzitter, St. Nicolaas en Vin du Doc
Secretaris, verkoop boeken Wítte Dorp
Penningmeester, Nieuwjaarsborrel
Vice voorzitter, herinrichting Burghplein
Lichtjesroute
Koninginnedag

Telefoon
2129890
2122192
2',t12977
2123394
21282æ
2127032
2118762 tn


