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Vlooienmarkt met
Koninginnedag
Zoals ieder iaar zal er op koninginne'
dag 1998 weer een vlooienmarkt ge-

houden worden oP het BurghPlein.
Heett u vlooien, of andere dingen
waar u graag van af wilt, dan kunt u
een kraam huren. De kosten daarvan
bedragen t\.25,=. Voor het eerst is er
geen kraamvrouw, maar een kraam-
man, die een en ander regelt, Jan
Willem van der Velden. Over enkele
weken volgen meer details.

STICHTING

\lITTT
DORP

Het Burghplei
Officiële open¡ng
Sinds begin januarí is er hard gewerkt aan het plein. Eindelijk was het dan zover dat
na vele jaren van inspanning het plan ten uitvoer werd genomen. Ðankzij de spn-
sors kan het plan volledig worden uitgevoerd en komt er zelfs weer een DAF-klok.
De wethouder van ruimtelijke ordening, Nico van der Spek, komt op Koninginnedag
het plein officieel openen.

Jaargang 8, nummer 1, april 1998

Koninginnedag: Feest! Feest! Feest!

Donderdag 30 april a.s. Groot feest op en rondom het Burghplein!

Vernieuwde Burghplein officieel in
gebruik
Momenteel worden de voorbereidin-
gen getrotfen voor een groots feest op
Koninginnedag, 30 aPril oP het
Burghplein. Het Plein staat nu nog

volop'in de steigers' en er wordt hard
gewerkt aan de herinrichting. Het ver-
nieuwde plein wordt op spectaculaire
wijze op Koninginnedag geoPend en

het is er de hele dag voloP feest.
Overdag de traditioneel druk bezochte
markt, kinderspelen, de optocht door
beide wijken, optreden van het mu-
ziekkorps. 's Avonds een feest in een
grote tent op het Burghplein met een

uitstekende band, een diskjockey en,

wie weet, nog verrassingsoptredens.

de niet alle voorgestelde plannen ho-

Burghplein
De herinrichting van het Burghplein
betekent het slot van een uitvoerig
programma van kwaliteitsverbeterin-
gen aan de gebouwde en oPenbare
ruimte in het Witte Dorp. Met grote ¡n-

zet van de bewoners is in goede sa-
menwerking met de huiseigenaren, de
gemeente en de institutionele beleg-
gers heel veel bereikt. Dit heeft in'
middels geleid tot internationale
erkenning van het Witte DorP als
uniek woongebied met een hoge ar'
chitectonische waarde. (Wij, de be'
woners, merken dat ook regelmatig
wanneer er weer excursies door het
Dorp worden georganiseerd). Aan de
besluitvorming rond de vernieuwing
van het Burghplein is door een groep
bewoners zeer tntensief gewerkt. De

gemeente heeft de vanuit de bewo-
ners voorgestelde plannen voor een
belangrijk deel overgenomen. Eind
vorig jaar kon met de herinrichting
worden begonnen. De gemeente wiþ

Programma
Het (globale) programma ziet er als

uit:

De komende dagen zullen de leden
van de voorbereidingscommissie u

benaderen om als vrijwilliger te helpen

met een (of meer) Programma onder-
delen. Vorig jaar waren er vele vrijwil'
ligers en het was een geweldig

succes. U kunt dat ook al doen door u
aan te melden bij:

Brugt Groenevelt
St. Odastraat I

te\.21282 50

Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Sloop
Nadat er eerst flink gesloopt was en
er tegen de afspraken in per abuis
een aantal volgroeide hulstplanten
waren gerooid, (de hulstplanten zullen
overigens worden herplaatst indien dit
wenselijk is) is er gewerkt aan het
stuk weg aan de zuidkant van het
plein. Hier is de weg een stukje ver-
smald, om zo de woftels van de Pla-
tanen wat meer ruimte te geven.

dachten sommige
over) De eerste vertraging werd op'
gelopen bij het storten van de funde-
ring. Omdat het vorstvrij moest zijn
om dit te doen werd er een week ver-
loren.

Over smaak valt niet te twisten
Toen eenmaal het metselwerk begon
ging het snel. De eerste opmerkingen
kwamen alsnel nadat de eerste blau-
we stenen gemetseld werden. Wie
had dan toch deze kleur bedacht. Ach
wat doet het er toe en laten we nu
eerst het totaal beeld eens afwachten
alvorens te oordelen. Men kan er van
uitgaan dat alle betrokkenen hun
beste beentje hebben voor gezet voor
een optimaal resultaat en dat wÜ oP
het plan zoals het nu is uitgevoerd
een grote invloed hebben gehad.
Toch kun je nooit zeven heren dienen
en valt over smaak niet te twisten.
Uiteindelijk heeft de stedenbouwkun-
dige van de gemeente altijd het laaþ
ste woord gehad, zijn niet al onze
voorstellen en wensen in vervulling
gegaan maar is er ook niets uitge-
voerd waar wij het absoluut niet mee
eens waren.

Vertraging
Helaas liepen de werkzaamheden nog
meer vertraging op door het slechte
weer. De voorbereidingen om de rol-
schaatsbaan te kunnen asfalteren wa-
ren klaar maar om dit te kunnen doen
mag het niet regenen en moet het bo'
ven de 10'C zijn. Ook moesten de
muren eerst gevoegd z'tjn alvorens
men het "gravidoof, een zachter klei-

Zie verder pagina 3

n nadert z n voltoo¡ing
van het Burghplein op 30 apr

II

U

DE BURGH

noreren.

Sponsors
Daarom is door de Stichting Het Witte
Dorp een actie gehouden onder en-

kele sponsors voor de financiering
van de extra voorzieningen. ln zeer

korte t'rjd is door de Stichting van en-

kele bedrijven die een belangr'tjke rol

hebben gespeeld bij de totstandko-
ming van Het Witte DorP een belang'
njk bedrag ontvangen. Hiervan

kunnen de extra voorzieningen wor-
den aangelegd en kan er een Perma-
nent 'gedenkteken' worden gere-

aliseerd. Nadere informatie over de

openingsfestivite'rten krijgt u in een
apart bulletin omdat er voor de 30ste
April geen nieuwe editie van deze
krant verschÜnt.

Golofon

Parkeren
Er zijn aan de pleinkant ook drie par'
keerplaatsen gemaakt, of dit voldoen-
de is wordt betwijfeld. Je kunt dan ook
nu al zien dat er op het stukje stoeP
tussen de platanen volop op de stoep
geparkeerd wordt. Dit was op voor-
hand al door bewoners kenbaar ge-
maakt, maar de gemeente wilde het
eerst eens aanzien of er, en zo ja, als
er dan al op de stoep geparkeerd
wordt dit dan een onoverkomelijk pro-
bleem is.

Evaluatie
Er zal 6 maanden nadat het Plein
voltooid is een evaluatie plaats vinden
waar mogelijke onvolkomenheden nog
kunnen worden kenbaar gemaakt en
aanpassingen kunnen worden voor'
gesteld.

Het grote werk
Vervolgens werd er een flink gat oP

het plein gegraven waar de "speel-
balC' moest komen. De berg zand die
hierdoor ontstond deed menig kinder'
hart sneller slaan en voor wat hen
betrof was het ple¡n zo klaar. (al

Redactie:
Lex Bosselaar, St Odulphusst 19
Ruh Hameleers, St, Odulphussû, 1

Sylvia Hollanders, St. Odulphusst 26
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Kopij voor het volgende nummer:
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recht voor stukken in te korten. Kopij zo mogelilk
op floppy aanleveren bij de redactie. E-mail kan
ook:
Lex.Bosselaar@ iae.nl of
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U vindt deze krant ook internet:
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s morgens: OPeningshandeling
11.00-16.00 uur Markt
12.00-15.00 uur kindersPelen
12.00 uur OPtocht

OPtreden muziekkorPs
's Avonds: feest in feesttent
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Dit keer een exotisch gerecht van
Sander Kreijns.

Ontspanning

Men neme een vin du dok Widogram

Verleden week stond Marian van de
redact¡e onverwachts voor mijn deur.
Of ik niet in de voríge Wit op Zwart
krant had gelezen dat de redactie
unaniem mij de eer had gegund om
een recept in de krant te plaatsen.
Een suggestie had de redactie bij
monde van marian ook al, namelijk
iets exotisch. Kennelijk vermoedde de
redactie enige verbondenheid van mij
met een ver warm land. lk ben welis-
waar in Surabaja geboren maar of dit
meteen een garantie is voor een lek-
ker indonesisch recept weet ik niet zo
zeker. Nu heb ik wel het standaard-
werk van Beb Vuyk ( het Groot lndo-
nesisch Kookboek), veel vreemde
kruiden, een tjobek en een wadjan,
maar eerlijk gezegd gebruik ik díe
niet veel meer sinds ik verleden jaar
de kant en klare boemboes van co-
nimex bij de Albert Heijn heb ontdekt.
Heel makkelijk die boemboes. Ge-
woon in het water doen met wat
vlees of groente en laten koken. Ge-
combineerd met witte rijst, bv. padang
rijst, en krupuk smaakt het wel n¡et
zo lekker als bij mijn moeder (ik heb
haar nog niet over de conimex
boemboes verteld) maar zo slecht is

Advertenties
Kabel kwijt
Tijdens het met veel hulp opruimen
van de kerstboom is er een verleng-
kabel zoekgeraakt. Dit is een dure
speciale verlengkabel. Wil degene die
de kabel in zijn bezit heeft deze atge-
ven :

John Janssen
St. Odulphusstraat 26
daar hij de eigenaar is van deze ka-
bel. Alvast bedankt namens het be-
stuur.

Gevraagd:
Step met luchtbanden voor kind van 4
jaar.
Jaco van der Stelt, tel. O4O-212Afi2.

Babysit gevraagd
ln het Witte Dorp voor enkele uurtjes
of een avond oppassen op een heel
lief jongetje (7 maanden jong). Tel.
2129402.

Beschikbaar (gratis)
1 originele hoge kastdeur
2 originele deuren
dakpannen
Ruud Nordt, Burghplein 7

Te koop:
Autozitje (mon bebe, OtJm 4jr) t85,-.
Rugdrage (Chicco), f25,-.
Aluminium 3-delige vlizotrap, Í 40,-
Marian, St. Odulphusstr.4l, tel
2126110.

het ook weer niet. Groot voordeel is
dat je tijdens het koken nog iets an-
ders kunt doen.

Mijn tip is dan ook: koop bij Albert He-
¡jn:
1x boemboe Ajam smoor
lx boemboe Sajoer tjarnpoer
5009r. kippeboutjes voor de Ajam

smoor (circa 60min. koken)
50O gr. gemengde groente zoals

sperzieboontjes, broccoli,
bloemkool of wortels voor de

sajoer tjampoer (circa 5 min
koken )

padang rijst
krupuk.
Gooi overal sambal oelek bij en het
smaakt heerlijk. Als je de sajoer tjam-
poer echt lekker wilt maken doe dan
een klein beetje santen en een spriet
sereh erbij.

smakelijk eten!
Sander Kreijns

Sander geeft de pollepel door aan zijn
buren: Martien en Jos van Burghplein
5. W'j zijn benieuwd naar nog meer
handige tips. Graag inleveren bij de
redactie voor 1 juni 1998.

Gevraagd:
Wij zoeken voor een ochtend of mid-
dag in de week een hulp in de huis-
houding. Wie kan ons helpen aan een
goed adres of is zelf beschikbaar?
P. Bongers, tea. 21237æ.

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

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

Te koop:
Vin du Dok, de huiswijn van het Witte
Dorp is weer verkrÍjgbaar. f11,- per
fles. Verkrijgbaar bij Jan Willen van
der Velden, Burghstraat 9, tel.
2122192.

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een Kärcher ho-
gedrukspuit te huur. f10,- per dag,
/7,50 per halve dag. Verder nog een
driedelige ladder, uitgeschoven 8,25
m. Deze ladder is ook te gebruiken
als vrijstaande ladder. Huurprijs f10,-
per dag, f7,5O per halve dag. Te be-
vragen Leon van Gorp, St. Odulphus-
straat 41, tel. 2126110.

Ook deze keer hebben Peter en Mari-
an weer hun best gedaan om een uit-
daging te maken voor de ware
puzzelaar. We raden alle lezers aan
om een keer te proberen hoever ze
komen. Met enige samenwerking
moet het lukken om de meeste woor-
den te vinden. Stuur in ieder geval uw
oplossingen in. Onder de inzendingen
wordt een fles wijn verloot. De fles
van de vorige keer gaat naar mevr.
Banken op de Geldropseweg. Oplos-
singen inleveren voor 1 juni op St.
Odulphusstraat 19.

Horizontaal
1. Klein hemellichaam voor deze

raadgever (8)
7. lnwoner laat over zich lopen (4)
10. Nalaten brengt plezier (8)
11. Dansbare ruzie (5)
12. Luchtige reactie (8)
13. Duitse doener (5)
14. Omkering lekkerder dan uitkering

(21

16. Hoog-gelovige vogel (9)
17. Eigen gewicht (3)
19. Niet zeewaardig door grondaan-

tasting (7)
20. Tranenstad (5)
22. Deze jongen is buiten westen (2)
23. Goedkope drank in dit stadsdeel

(7)
27. Volwassen spelletje (14)

Afgelopen maanden hebben ons weer
2 bestuursleden verlaten; Simon Wil-
konson verhuist door verandering van
baan naar Leiden en Frans van Hee-
sewijk is na 3 jaar actieve inzet te
druk met zijn werk om als actief be-
stuurslid mee verder te gaan. Bedankt
Simon en Frank. Gelukkig mochten
we vorige maand een nieuw lid ver-

Verticaal
1. Vrouwelijke ME-er (7)
2. Grappig humeur? (6)
3. Deze optocht houdt halt (10)
4. Het dorp heett er de pee in (3)
5. Organen voor de oude dag (11)
6. Waar de honden geen brood van

lusten (6)
8. Familie van de kroegbaas? (8)
L Bediende van Berdien (7)
15. Matrozenmatras (8)
18. Leuke opsteker zo'npak(7)
19. Hij staat in de sterren (3)
21. Heet en knallend zo'n eenwor-

ding (s)
24. Schakervan de eeuw (4)
25. Rond bedrag (3)
26. Bank voor technici (3)

Oplossing vorige widogram:
Horizontaal:
1: patrijspoort; 6: Roma; 8: klik; 9:
valkuil; 10: Jan; 11: glaswol; 13: elf;
15: kever;16: bonbon;20: post;21:
jongleren
Verticaal:
1: pekinees; 2: tuig; 3. Steven; 4: op-
slag: 5:treinstel; 7: appel; 12:overste;
14:oortje; 16: bof; 17: Norge; 18:dodo

De omschrijving van 19 verticaal: "Met
deze munt hoef je niet te betalen"
(poffer) is helaas weggevallen, waar-
voor excuus.

welkomen: Jeroen Raijmakers, wel-
kom!. Daar Ton van der Pluijm na
Koninginnedag ook het bestuur zal
verlaten zijn we weer dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Als
je dat leuk lijkt neem dan kontact met
een van ons op.

Ajømsnaor
Søjou tjønyou

pølørtg rftt
fu"p"K

Bestuur van de stichting Witte Dorp

Bestuurslid Telefoon
Veronique Marks 2129890
Jan Willem van der Velden 2122192
Monique Otten 2112977
Ton van der Pluijm 2123394
Brugt Groenevelt 2128250
Jeroen 211æ92

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

Secretariaat: Burghstraat 9, 5614 BB Eindhoven, tel. A40-2122192

Veronique Marks
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dat zijn twee sigaretten lang, dus

maar snel die eerste aangestoken. Ze

bleef doodstil zitten en raakte inmid'

dels lichtelijk in Paniek.
Op het moment dat ze haar derde si-

garet uitdrulcte hoorde ze auto's aan'
komen. En toen ging het heel snel.

Met drie Politiewagens werden de

gangetjes afgesloten, h/vee agenten

ienOen naar de voorkant van het huis

en twee naar de achterkant. De in-

brekers probeerden via de achterkant

te ontkomen, er ontstond een worste'
ling in de tuin waarbij er eentje kon

onisnappen, maar die ander werd ge-

boeid meegenomen, oP heterdaad

betrapt. Mevr. Hoog stond nog even

na te trillen, maar durfde uiteindelijk

opgelucht adem te halen, ze had een

inbiaak verijdeld! Mevr. Hoog wij zijn

trots op u, vandaar deze welverdiende
pluim.

(U snapt natuurlijk wel waarom w'tj

geen foto Plaatsen)
De redactie

veder:
m

storten. Omdat dit met vrachtwagens
gaat, moest dit gebeuren voordat de

rolschaatsbaan en de trappen naar de
"speelbaK' klaar waren. Anders zou-
den deze door de zware vrachtwa'
gens meteen weer beschadigd
worden. Een heel gePlan nog waar je

als buitenstaander je niet altijd van
bewust bent. De brievenbus is inmid-
dels ook al verplaatst en gelukkig was
het niet nodig deze voor langere tijd
uit gebruik nemen.

Afronden
Wanneer alde grove werkzaamheden
klaar zijn zal begonnen worden met

het afwerken van het Plein' Er zal

deels nieuwe bestrating en beplanting

moeten worden aangebracht. Er zal

ook nieuw gras worden ingezaaid' De

deels nieuwe speelvoorzieningen zul'

len dan als laatste worden geplaatst

waarna het plein klaar is voor jaren

lang prettig veÉoeven en plezier voor

¡on! àn ouã. Pas dan kan de oPening

op 30 aPril Plaats vinden.

Extra voorzieningen door sponsors
mogeliik gemaakt

Doordat we een drietal sponsors heb-

ben gevonden te weten DAF Trucks,

Fortið investments (AMEV) en de

VADO (Familie van Doorne); hebben

we een aantal luxe voorzieningen op

het plein kunnen realiseren' We heb'

ben op het Nieuwe BurghPlein

voortaan elektra bij de hand' Geen

gevaarl'rjk gehannes meer met ver-

ì-engkabels over de weg en uitç'
bra-nde stopcontacten bij mensen die

zo aardig waren om hun elektriciteit

rekening geweld aan te doen om bij-

voorbeeld de kerstboom of wafel'tjzers

te laten functioneren. Het water op het

plein hebben we helaas niet kunnen

realiseren met name uit praktische

overwegingen, daar het beheer hier'

van nogal problematisch was' Boven-

dien wãs de aanleg erg kostbaar wat

zich in erg dure liters water zou ver-

talen terwiilwe slechts bij relatief wei-

nig evenementen water nodig hebben

op het plein.

Fortis investments (AMEV) heett

alle kosten oP zich genomen om in de

muur van de "sPeelbaK' een kast te

laten monteren waarin we kunnen be-

schikken over 2X 380 V of 6 X 22O V

plus alle biibehorende bekabeling en

een grote voedings kast die hiervoor

noodlakel'$k was. Voldoende om alle

lampjes en dergelijke te voorz¡en van

de nodige energie.

DAF Trucks en
VADO (Familie van Doorne) hebben

de klok mogelijk gemaakt. Hetgeen

een blijvende herinnering aan de niet

onbelangrijke band tussen DAF en

'' onze w¡k. tot in lengte van dagen zal

dit een gezichtsbepalend element op

het plein zijn. Bovendien hebben zij

de extra speelvoorziening, zijnde de

multi-functionele volleybal palen (in-

clusief net), gesPonsord en kunnen

we eveneens uit hun bijdrage de aan-

schaf van feestverlichting bekostigen.

Dank aan de SPonsors
Wij zijn de sPonsors dankbaar voor

hun gulle bijdragen om het Plein te

vervolmaken. Zonder deze bijdragen

hadden we de boven genoemde voor-
zieningen nooit kunnen realiseren

omdaiwe toch praten over een totaal
bedrag van zo'n kleine twintigduizend
gulden.

De "DAF klok" komt terug in de
wiik
Zoals vele wat oudere jongeren in de

wijk zich nog wel kunnen herinneren

hing er vroeger een grote ronde klok

aan de gevel van het DAF'gebouw
aan de Burghstraat. Het leek ons een

gepagte herinnering aan de in het

veileOen aanwezíge DAF-fabrieken in

onze wijk om deze klok bij de renova'
tie van het Burghplein weer in ere te
herstellen. Aangezien er geen gevel

meer is waaraan deze klok gernon'

teerd kan worden is er voor gekozen

om op de hoek Burghplein Chrisstof-
felstraat bij de brievenbus een aan

een paal çmonteerde rePlica van de

'DAF-klplCl te laten terug komen. De

klok wordt ons geschonken door de

DAF-Trucks.

Opening BurghPlein door wethou'
der Nico van der SPek.
De otficiële opening van Het Burgh-

plein zalqP 30 aprilom 12 uur plaats-

vinden door de wethouder van

ruimtelijke ordening Nico van der

Spek. Verder zullen hierlcij vertegen'
woordigers van de sPonsors en men-

sen die nauw betrokken waren bij de

realisatie van de renovatie van het

Burghplein en natuurlijk alle Witte

dorp Burghers aanwezig zijn.

Namens de Herinrichtings
Commissie BurghPlein

Ton van der Pluijm

'-pJe geven prljzen,
ken; een -pje krI
(of : de hoed)
maken, hem P

Zomaar een doordeweekse dag. Me-

vr. Hoog was nog even boodschaP-
pen wezen doen. Ze zette haar fiets

in de schuur en lieP langzaam via

haar tuin naar de achterdeur. Tevre-
den keek ze even rond. Mevr. Hoog
heeft een aanzienlijke lengte waar-
door ze automatisch over de schutting

keek. De buurvrouw was niet thuis,

dat wist ze zeker, daardoor viel het

op, dat haar achterdeur open stond.

Het duurde even tot dit vreemde ge-

geven bij haar doordrong; bijna teger-
i¡fert¡O zag ze deze deur heel

langzaam en schijnbaar bewust ge-

ruisloos dichtgaan.

Mevr. Hoog bleef aan de grond gena-

geld staan, liet de prei uit haar handen

vallen en stamelde zachtjes 'er klopt

hier iets niet'. Ze snelde haar huis in
en veruolgens bedacht ze zich geen

minuut Telefoon gePakt en het

alarmnummer gebeld. "Binnen tien

minuten zijn wij er", verzekerde de

politie haar. Tien minuten, dacht ze'

een complimentj
n: iem. €€17 - op

)oóIe(nekôEJI.t

(-frg.,,\ íem-€fl-i
e

Reda ctie- lid in oPleíding

ln deze functie bent u medever- Þ lmmer gevulde.nietmachine'

antwoordeliikvoor:ÞE-mailadresviaISDN'meteen
I Knipp.n, þhkken, nieten, tellen, design mouse-pad'

kaartlezen,mettoekomstmoge-ÞGullelacheneentimmermans-
lijkheden tot lay'outen, editen en oog'

illustreren. > Eeñ zesde zintuig voor actualitei'

Þ T'ijdens het verspreiden van de ten, trends en op de hoogte zijn

krantdientutevensalsburger.vanhetwasmiddelvandebuur-
wacht te fungeren en onregel- vrouw'

matigheden schriftelijk te raP- 
F

porteren op de 
"å.åtoot ¡ä' De W op Z-groep biedt u:

stemde formut¡ereli Þ Een professionele' informele'

originele organisatie.

U dient te beschikken over: > Een uitdagende afwisselende

Þ Commercièle inslag m.b.t. toe- functie met een aantoonbaar

nemende concurrentie' toekomsþerspectief'

Þ Een ruimdenkenJ "t""t¡"u" "n 
Þ Roken en drinken zonder restric-

inventieve geest. - ties'

Þ Minimaal ã keer deelgenomen Þ Tantième'

hebben aan het natioñaal dic' Þ Advertentieruimte'

tee, met 
""n 

,"rjrum van go Þ lntegere begeleiding in collegiale

fouten. - werksfeer'

Þ Gevulde koelkast (vrij toeganke- Þ Gunstige verlofregeling en gega-

r::r-\ ' \"? ---e- 
randeeid bezoek tijdens vefaar'

> ËiX"t¡" tasjes, regenlaarzen, dagel .en andere persoonlijke' 
stãvige wanáebchoenen. hoogtijdagen'

Gezien de samenstelling van ons team gaat de voorkeur uit naar een man'

(gr'rjs, kalend erúof brildragend geen bezwaar)'

Denkt u Voor bovenstaande functie in aanmerking te komen, stuur dan

binnen 14 dagen uw sollicitatiebrief met cV en pasfoto naar een van de

redactieleden.

1 -+ f :åoP '--,?+= !:

=-.f'.t' il - 
.É:.='.-.,fgt{:Ë i'T

De Wt op Zworl redoctie bestoqt ull vijf per-

sonen, ieder mel eigen speciolisme en ei-

qen identiteit, gevestlgd in hei Witte Dorp' De

ãctiviteiten von de W- op Z-groep loten zich

het best omschriiven ols hel vergoren von

nieuws en de doorblJ horende logistlek voor

co, 300 oþonnees.

Voor de versterking van ons team

komen wijgraag in contact met

een mfu voor de functie van:

Tot 30 april
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Met de muz¡ek mee

"Op concours" gaan
ln de Witte DorpM/itte Burgh-kranten
van december beloofde ik wat meer te
vertellen over de verbanden binnen
het Harmonie-wezen, waarom blaas-
orkesten en slagwerkgroepen op con-
cours gaan en wat het betekent om
"op concours 'te gaan.. Dát is name-
lijk de eerst volgende belangrijke ge-
beurtenis van Het Stratums
Muziekkorps "Sint Cecilia" Die ge-
beurtenis zal plaatsvinden op 19 april
a.s. in Etten-Leur.

Het Stratums Muziekkorps St. Ce-
cilia.
Maar eerst even iets anders. Het
Stratums Muziekkorps heeft de afge-
lopen jaren al verschillende eveñe-
menten opgeluisterd en dat steeds in
verschillende verschijningsvormen.
We hebben gemerkt dat diverse men-
sen in de wijk dan niet precies weten
met wie of wat ze dan te maken heb-
ben orndat we, afhankelijk van de
outfit die we dragen, ook andere na-
men voeren. Laat ik daarom het
Stratums Muziekkorps eerst eens
goed aan u voorstellen. Het Stratums
Muziekkorps "sintOecilia', is een Har-
monie die otficieel ongeveer 70 jaar
bestaat en een fusie is van twee toen
bestaande harmonieén nl. De Stra-
tumse Harmonie én Harmonie Sint
Cecilia. Vandaar de naam.,.. ......???
Juist !

Ruim f @ leden
De vereniging Het Stratums Muziek-
korps "Sint Cecilia" bestaat uit drie
onderdelen : de Harmonie, de Slag-
werkgroep én het OpleidingsorkeJt,
en heeft alles bij elkaar ruím 100 le-
den. Als de Harmonie en/of de Slag-
werkgroep een officieel optreden
verzorgen zijn ze altijd in uniform en
opereren dan altijd onder de naam
Stratums Muziekkorps,,sint Cecilia".
Zo'n optreden kan bestaan uit een
rondwandeling door de wijken van
Stratum, het brengen van een sere-
nade of aubade ter gelegenheíd van
de verjaardag van de koningín of van
een jubileum of het uitblazen van de
bevrijdingsvlam op het Stadhuisplein.
Dán worden er alleen maar marsen
gespeeld. Maar zo'n optreden kan ook
bestaan uit het geven van een con-
cert, in een bejaardenhuis b.v. of ter
gelegenheid van een feestelijke ge-
beurtenis of van een uitwisseling met
andere korpsen. En dán is het re-
pertoire veel veelzijdiger en wordt er
veel meer concertante muziek ge-
speeld. Daarnaast echter zijn er di-
verse evenementen die vragen om
een heel andere muzikale omlijsting.
Een voorbeeld daarvan is de begelei-
ding van Sinterklaas en de kinderen
naar Musis Sacrum. Zien jullie daar al

den

Ít
Ingezonden brief van een oplettende
buu¡tbethoner!

Aan:
Schoorsteenveegbedrijf "l ncorrect"
Diezestraat 5
's-Hertogenbosch

Geachte Heer,
Op 2 februari j.l. heeft u bij mijn
schoonmoeder de dakgoten gerei-
nigd. U diende hieruoor een rekening
bü haar in van f1.66,- voor het
schoonmaken van twaalf meter dak-
goot ( a 11. 2,75 per meter, totaal
fl.33,l en daarbij nog eens fl. 33,-
voor naar uw eigen zeggen twee door
u geplaatste bladvangers. Op de foto-
copie van de door u uitgeschreven en
met voldaan ondertekende nota kunt
u dit nalezen. Zij betaalde dit bedrag
contant en gaf degene die op het dak
geklommen was een fooitje van fl. 1,-.
Daar u met haar sprak over een goot
die niet helemaal in orde zou zijn ge-

De Stichting het Witte Dorp is bena-
derd door mevrouw Repriels van de
stichting Woonvormen voor Ouderen
met de vraag of De Wilgenhof met
bepaalde activiteiten iets voor de ou-
deren in de wijk zou kunnen beteke-
nen. Op mijn verzoek hebben de heer
C. Dongelmans en mevrouw G. Don-
gelmans-Toirkens met mevrouw Re-
preils gesproken om meer informatie
te krijgen. Hier is het volgende uitge-
komen:

De stichting woonvormen voor oude-
ren wil graag te weten komen of er
ouderen zijn in onze wíjk die mee
zouden willen doen aan activiteiten
die in de Wilgenhof georganiseerd
worden. Zo worden er nu al bv. be-
wegingsoefeningen, dansen, bloem-
schikken en schilderen georga-
niseerd. Verder bestaat ook de moge-
lijkheid tot kotfiedrinken of deelname
aan het seniorenrestaurent (prijzen
liggen rond de negen gulden per dag).
Ook kunnen de buurtbewoners zelf
aangeven waar ze Ínteresse voor
hebben zodat de stichting woonvor-
men voor ouderen hierop in kan spe-
len. Hierbij kun je denken aan een

overleg worcft gekeken op wetke ma-
nier de betretfende persoon geholpen
Kan worden het instrument te leren
bespelen. Dat kan zijn door zich te
laten inschrijven bij de Muziekschool
of door les te nemen bij een particulie-
re leraar. Het Muziekkorps neemt een
kwart van de jaarlijks muziekleskosten
voor haar rekening.
De jaarlijkse contributie is ook niet
hoog. Die komt neer op f.10,_ per
maand.
Heb je interesse? Korn dan eens kij_
ken incafé Royal, Aatsterweg 114. D¿

*9ngn=onJp

Slagwerkgroep repeteert van !9.00 u
tot 20.00 u. en de Harmonie van
20.15 u. tot 22.30 u.

De volgende keer zal ik wat vertellen
over'bp concours" gaan. Dat hebben
we dan achter de rug. Muzikaal heb_
ben we elkaar dan glzien op Konin_
ginnedag. Als jullie dan vobr mooi
weer zorgen hebben we met elkaar
weer-een prachtige dag op ons nieuw
tnger¡chte Burghplein.

Hanne Kok.

bleken, en het ook nodig zou zijn om
een regenkap op een der pijpen op
het dak te plaatsen, klom ik vandaag
met mijn ladder tot bij de dakgoot om
dit na te gaan. Tot mijn verbazing ble-
ken er geen bladvangers door u te zijn
aangebracht, zodat u mijn schoon-
moeder heeft laten betalen voor niet
geleverde goederen, dit wellicht onder
het motto: 'oma klimt toch niet meer in
de goot, zodat wij nu ertra kunnen
carnavallen'.

U begrijpt dat wij met deze handels-
wijze geen genoegen nemen en dat
wijvan u verwachten dat u zo spoedig
mogelijk het bedrag van fl. 33,- terug-
betaald. Mocht u in gebreke blijven
dan overwegen wij om de consu-
mentenbond in deze te raadplegen, of
om anderszins ons recht te zoeken.

Hoogachtend,
B. Waterpoort

Om redenen van privacy heeft de redactie be-
sloten de namen van de behokkenen te veran-
deren c.q weg te laten.

computercursus, informatie over het
maken van een testament, ve¡voer,
etc.

De stichting Woonvormen voor oude-
ren zou graag een informatie-avond
organiseren in de Wilgenhof voor de
buurtbewoners waar e.e.a. verder uit-
gelegd wordt maar waar ook de inte-
resses van de mensen uit de wijk
gepeild kunnen worden. Wij hebben
toegezegd om te kijken hoeveel men-
sen in zo'n informatieavond geïnte-
resseerd zouden zijn, vandaar dat we
graag willen weten:
o WIE wil er graag op een informa-

tieavond meer horen over het bo-
venstaande en

. WIE heett er nog meer ideeën die
van belang kunnen zijn ?

We vragen dan ook aan eenieder die
ouder is dan 60 jaar het onderstaande
strookje in te vullen en af te geven bij
Veronique Marks Burghstraat B, telnr.
212 98 90.

U kunt ook eerst met Cees Dongel-
mans bellen tel. 211 g2 99.

het hele muziekkorps in officieel uni-
form voor lopen? Uit het ledenbestand
van het korps wordt dan een clubje
samengesteld die namens het mu-
ziekkorps de muzikale ondersteuning
verzorgt maar niet de officièle naam
mag voeren omdat het uniform dan
niet gedragen wordt. We noemen ons
dan "Sint Cecieleke".

De Harmonie:
Deze bestaat uit een aantal houtbla-
zers d.w.z. bespelers van klarinetten,
fluiten, hobo's, fagotten en zelfs
saxofoons én een aantal koperbla-
zers. De laatsten bespelen b.v. trom-
petten, trombones, hoorns,
euphonia's en blaasbassen. Slagwerk
maaR ook altijd deel uit van een har-
monie maar je vindt in een harmonie
géén strijkerinstrumenten. Die vindt je
alleen in een symfonie-orkest.

De Slagwerkgroep:
Dit is een zelfstandig opererend on-
derdeel van de vereniging. Ze heett
een eigen dirigent en een eigen re-
pertoire. Ze verzorgf. ook optredens
zánder de Harmonie, hoewel veel le-
den van de Slagwerkgroep ook deel
uitmaken van het slagwerk binnen de
Harmonie bij concerten.

Het Opleidingsorkest:
Ook dit is een zelfstandig operend
onderdeel van de vereniging met een
eigen dírigent. Voor beginnende mu-
zikanten, zoweljong als wat ouder, is
het belangrijk ervaring op te doen in
het "samenspelen" voordat ze kunnen
meespelen met de Harmonie of de
Slagwerkgroep. Die ervaring kunnen
ze opdoen in het Opleidingsorkest.
Op zondag 22 maa¡t a.s. geett het
Opleidingsorkest.een concert in zaal
"De Harmonie", Hoogstraat B1O in
Eindhoven, samen met de Oplei-
dingsorkesten van Harmonie phileu-
tonia en Het Woensels Muziekkorps.
Dat heet een Trio-concert en is een
jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Als
je er interesse in hebt om een instru-
ment te gaan bespelen óf als je er al
een bespeelt, is het leuk om dat Trio-
concert eens te gaan beluisteren. Het
begint om 14.0O uur.

Lid worden van de Harmonie of de
Slagwerkgroep....
Dat is eenvoudig, Je hoeft geen eigen
instrument te bezitten. Harmonieên
hebben een groot aantal muziekin-
strumenten in eigen bezit. Wanneer
iemand zich aanmeldt als lid wordt
gekeken naar het instrument van
zt¡nlhaar voorkeur en als dat instru-
ment aanwezig is krijgt hi/zij dat in-
strument in bruikleen. Wanneer
iemand nog geen voorkeur heett
wordt een instrument geadviseerd. ln

(deel 2)

w
ln de vorige uitgave van deze krant heb ík juttie ats toegewíjd blaasmuzikant het een
en ander verteld over de muzikale activiteiten van onzã veienìging. tnmiddels ziJn er
weer drie maanden verstreken en hebben we in de wijk twee rñu¿*ate evenemántenuerzorgd wìJ als muzíkanten weer erg genoten hebben en Juttie hopetijk óók.
Dat waren: de begeteiding van Sinterklaas en ãe kinderen naar Misís Sacrum én de
muzikale opluistering van de mis in de sìnt Joriskerk op Kerstavond.

h

Ouderenactiviteiten

Ja ik zou graag naar een informatie-avond komen

Ilnleveren op

Naam:
Adres:
Telnr:...............

0 Nee ik heb geen interesse
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Nieuwjaarsborrel 1998
Ook dit jaar werden er weer spetdies uitgereikt op de nieuwiaarsborrel' Dit keer aan

Amandá Eggers, Jaco van aàr Sien, Simon Wttkinson en Edioe Osinski. Aangezien

er dit jaar wederom geen getuidsinstallatie was, is veel mensen ontgaan waaruær

àeze speø¡es ziin uigere¡n. O^ dit gemis goed te maken, volgt hier ae yaøllge
tekst van ae toespraák van Veroniqie Marks, de voorzitter van de Stichting Witte

Dorp.

Om een speldje te krijgen hoef je niet
persé een bestuur te verlaten, als

stichting zoeken wij ieder jaar naar

mensen die echt veel voor de wijk ge-

daan hebben voor of achter de

schermen en oP grond hiervan wil ik
nog een vierde tevens laatste speldje

uitreiken. lk heb het dan over Edjoe

Osinski die zo'n 5 jaar lang de voor-
zitter was de het onderhoudsfonds,

Edjoe wist het onderhoudsfond door

woelige wateren en vergaderingen te

leiden. Alhoewel het niet altijd makke'
lijk was om met mensen uit de wijk die
je goed kent ook nog zakelijk te z'tjn

heb j¡j er met je gedreven persoonlijk'
heid zowel voor het onderhoudsfonds
als voor jezelf een leerzame tijd van
gemaakt. Gelukkig blijf je aan als lid
van het onderhoudsfonds zodat zij

zullen blijven genieten van de cursus-
sen en methodes van PhiliPs die je

lk wil dan ook graag namens het be-

stuur van de stichting het witte dorP

eenieder bedanken die het afgeloPen BestuurVerenigingonderhoudsfondsWitteDorpjaar heett mee geholPen om alle acti-

zorgen dat de lichtjesroute weer door
onze wijk ging. Je enthousiasme is
aanstekelijk en we menen dat jij in

Leiden mag Pronken met een echt
witte dorp sPeldje!

binnen het onderhoudsfonds ook

graag in de praktijk brengt' Edjoe een

ãpefð¡e voor de voorzitterskwaliteiten'

ln 1997 mocht het onderhoudsfonds
gts Staat en Rufus Driessen als nieuw

lid verwelkomen. De stichting kreeg

áls n¡euwe leden Jan Willem van der

Velden als nieuwe secretaris en Brugt

Groenvelt.

Maar Na deze sPeldjesregen is U ook

*ãi oriu"r¡k oât we weer dringend

behoette néOOen aan mensen die zich

in ã" wijk willen inzetten' Met het

àrote teest op 30 april in aantocht en

ñ.i i.it dat òok komend iaar weer 2

t.n".n de stichting willen verlaten

vraág if aan eenieder van U uit nieu-

*" ài ouA" huizen als U er zin in hebt

i"i"-uoot onze w'rjk te doen laat het

ons weten want w'rj hebben uw mee'

werking hard nodig'

Rest mij nog U allen en onze w'tjken

veel goéds té wensen voor 1998'
Veronique Marks,

Voorzitter van de Stichting Witte Dorp

Aan het begin van 1998 staan we hier

in de modder van een oPgebroken

Burghplein waaruan we vorig jaar al

bedofd hadden dat het nu af zou z'tjn,

maar goed het begin is gemaakt"' w'tj

verwaóhten dat t'rjdens de uiWoering

de komende drie maanden niet ieder-

een in juichstemming zal zijn maar wij

k'rjken verlangend uit naar het grote

oþeningsfeest oP Koninginnedag'

Veroerl¡n we m.b't. het Burghplein in

gesprek ziin met de Daf de fam van

óootne, het Bouwfonds en Fortis in-

vestments (voorheen Amev) om

sponsoring te krijgen voor aanvullen-

de voorzieningen zoals water en

electra op het plein, volleybalpalen en

een Daf-klok. Als het allemaal luld

krijgen we een heel luxe feestple¡n'

Terug kijkend oP 1997 was er de zeer

geslaagde koninginnedag' met meer

ãan twee keer zoveel kinderen als

voorgaande jaren en een Positieve
bahñs aan het einde. De hemelva-

ders die zichzell de luxe van huisjes

gunden. De nieuwe vin dudok met

blauw etiket, De lichtjesroute dit keer

onder regie van Simon met vertrouw-

de en nieuwe vrþilligers en ook de

goedheiligman was weer oP bezoek'

Meer achter de schermen hebben we

als bestuur behalve veel werk voor

het plein ook overleg gepleegd over

mogelijke verdergaande samenwer-

king tussen de Witte Burgh en het

Witte DorP. Aangezien het werk van

onze stichting de belangen van de

beide wijken dient lijkt het ons zinvol

de mensen en de ideeën te veren¡gen

in één organisatie. We hebben dan

ook besloten om frequenter te over-

leggen en de discussie hierover oP

gang te brengen.

Verder is er natuurlijk de vereniging

onderhoudsfonds die afgelopen jaar

behalve de bekende ledenvergadering
ook een kleine schilderbeurt opstarten

de zgn. stippenbuurt en mogel'tjkhe'

den onderzocht heeft om onder-

houdsplanning Per huis m'b.v. een

comPuterProgramma te Plannen'

Het spreeK voor zich dat al deze acti-

viteiten niet georganiseerd kunnen

worden zonder de steun en inzet van

U; de bewoners van de beide wijken'

viteiten te organiseren die onze wijk

zo bijzonder levendig en leefbaar ma'

ken.

Vanaf januari van dit jaar hebben een

åånial ier.nderingen plaats gevonden

in het bestuur vañ de Vereniging On'

derhoudsfonds. De belangrijkste ver:

ãnáeting is wel dat Edjoe Osinski na 5

iaar heÑoorzitterschap overgedragen
'n""tt ."n Sander Kreijns' Edjoe had

al lang te kennen gegeven om meerin

de luwte van het bestuur te opereren

tezien ziin drukke werkzaamheden

ËU-pn¡r¡pá. Binnen het bestuur zal

Èäjo. tbn bezig houden met specifie-

ke proiecten zoals het maken van

ãi.åiooeren en checklisten' Sander

f-¡"" is lid van het bêstuur vanaf

199i en is samen met Edjoe het

langst lid van het bestuur' Sander

neãtt tot op heden zich bezig gehou'

äãn met een aantal concrete onder'

houdsprojecten maar zal in zijn funktie

äp uå"riitter het aanspreekpunt z'tjn

voor de leden. Als voorzittter vede-

genwoordigt h'ride VOF in de externe

äntacten met o.a. de gemeente '

De twee overige zittende bestuursle-

den zlin Martie Jacobs en Peter

tvt"",r*i". Martie is vanaf 1993 lid en

Peter vanaf 1995 . Beiden zullen van'

uit ttun bouwkundige achtergrond zich

bezig houden met de onderhouds-

pô¡ã"t"n en met name de voorberei-

ãiní u"n de grote schilderbeurt in

2æ1.

Biizonder verheugend is dat afgelo'

ãËn ¡""t twee nler¡w bestuursleden

zicn ñebUen aangemeld: Els Staal en

nrtr" Driessen. 2i¡ moeten nog otfici-

eet in Ae Algemene Ledenvérgadering

oekozen wõrden maar zijn al een tijd

ãctief in het bestuur' Els heeft met

name het secretariaat op zich geno'

;;;. Eb woont al vanaf 1976 in het

Witt" OotP en kent als niemand an'

ders binnàn het bestuur de geschie'

denis van het dorP' Rufus woont Pas

ñ¡er s¡n¿s 1996 maar heett in die

korte tijd al een grote betrokkenheid

.r"t*ní met het Witte DorP' Binnen

Ë"i ot"trut zal Rufus, die b'rj Philips

werkt, vooral de databank oPzetten

van de woningen in het Witte DorP'

Dit iaar zullen geen biizondere pro-

¡."tén gerealiseérd worden' Het be-

ätrr, ,ù¡n daarom ook vooral intern

àen aantal zaken oP een rijtje zetten

; ¡; grote schilderbeurt van 2oo1

zo goed mogel'rjk voor te bereiden en

ãt-n. te denken over de Periode na

ãôot. voo, de buitenwacht daarom dit

jaar weinig actie maar des te meer

achter de schermen' 
sander Kreiins

Voor informatie over het onder-

houdsfonds kunt u contact opnemen

Åã- ð"nO.t Kreijns, tel' 2121257 ol

Els Staal, tel. 2119565'

ln dit kader zijn er een aantal mensen

die ik met naam zou willen noemen;

Àllereerst Amanda Eggers die 4 jaar

lano de qedegen secretaris was van

het-onde-rhouãsfonds, zij volgde een

secretaresse opleiding bii Noteboom

die haar inzet zo mogelijk nog profes-

sioneler maakte, verder werkte ze

mee aan de beleid m.n' voor het beter

hten verlopen van ledenvergaderin-

oen en het onderzoek naar automati'

ãering van de onderhoudsPlanning;

korto'm Amanda wij menen dat ie in
aanmerking komt voor een zilveren

"f.fO 
Oi. ñet trots in je nieuwe w'tjk

kunt tonen.

lemand die ook voor de zilveren speld

in aanmerking komt en van wie we

rtt pÛn in oné hart afscheid namen is

ae äúa secretaris van de stichting;

Jaco van der Stelt. Jaco ik heb het

vaker gezegd: Voorzitter zijn mel jou

ab seðretarls was een makkie"'je re'

gelde veel en goed en behalve het

ãecretariswerk was en ben je nog

steeds heel actief bij de activiteiten

betrokken. Het begon met het organi'

".r.n 
u"n het grote bevr'rjdingsfeest in

1994 een tiiddng vormde ie toen met

Lilian zo'n Oeet¡ã het hele bestuur ' 
je

organiseerde sinterklaas, de nietrwe

etiketten van de wijn, de kerstboom

en alþrhande hand en spandiensten'
we zijn blij dat je lekker in de wijk blijft

wonen en ik wilje graag het zeer ver-

diende sPeldje oPsPelden

V.l.n.r. Els Staal, Peter Meeuwis, Ediæ

Een ander bestuurlid van de stichting

;i. ;; vanwege verhuizing verlaat.is

Siton Wilkinson; Simon ik geloof dat

ik jouw bestuursperiode als koft maar

t<racfrtiq mag bestemPelen' je was

twee ii.t lid maar in de tijd heb je een

oerhollandse koninginnedag georga'

niseerd, je werd hemelvader en nog

äãn" 
"órít 

vader, ie hing ettel'rjke lam-

pen oP in de gangetjes en dat-Y?::
irieu ie er niet van om de enquete

;;; i" lichtiesroute te regelen en als'

tevotg daarvan er dit jaar ook voor te
Sander Kreiins.

Osinski, Martie Jacobs, Rufus Driessen'



De school is uit. De meester rent het
lokaaluit. lrene en Mathijs volgen hun
meester. Want ze vonden dat hij zo
raar deed! Toen ze bi¡ zt¡n huis aan-
kwamen rende hij de kelder in. En
ging achter zijn bureau zitten. Het
leek net een oerwoud. Er waren bo-
men, planten, struiken en plassen
water. Hij pakte een vissekom met
allerlei enge beestjes erin. Hij slurpte
alle beestjes naar bínnen.. Walgelijk,
zei lrene, sstt ... zei Mathijs. Nadat hij
alle beestjes op had gegeten veran-
derde hij in een gruwelijk groen mon-
ster. lrene viel van de trap, de
meester zag haar en veranderde
meteen weer. Zoals hij normaal is.
WAT DOEN JULLIE HIER?
Schreeuwde hij. M'n huis uit. Ze ren-
de het huis uit, toen ze eenmaat bui-
ten waren gluurde ze vanuit het
kelderraam naar binnen. Ze zagen
hoe hij de ene plant na de andere
plant opat.

1 dag later!
De volgende dag op school deed de
meester net of er niks gebeurd was.
Hij gaf ieder kínd een vies groen sap-
je. Het was bestemd om de kinderen
ook te laten veranderen in vieze groe-
ne monsters. Maar dat luke niet want
niemand at het op. ln de pauze zei

Het lijkt misschien nog heel ver weg,
maar wij willen het volgende balleþ
alvast opgooien: Oud-en-nieuw 200ô.
Aangezíen de krant bijna vier maal
per jaar uitkomt hebben we na deze
nog zes keer de mogelijkheid om
mensen warm te maken voor het
meedenken over of en hoe we deze
gedenkwaardige datum gezamenlijk
willen doorbrengen. De hele wereld is
er mee bezig, klokken worden voort-
durend bíjgesteld, computers gaan
waarschijnlijk in rook op, en er zijn al
een tijd horloges op de markt die
vanaf heden terugtellen tot 1-1-2000.
Volgens een bepaalde stroming ont-
popt de mens zich in het komende
millenium als een zakelijk, materialis_
tisch, onhebbelijk wezen en zal zich-
zelf mogelijk vernietigen; of hij zal zich
en masse tot oibibio moeten bekeren.
De wereld zaldichtslibben met files en
het verschil tussen arm en rijk wordt
alleen maar groter, het tijdperk van de
gsmmetjes, voicemail, hypes, giga_
bytes, interneilovers en flyers. Wat we
er eigenlijk mee moeten en of het ons
een meerwaarde zal opleveren, geen
idee; laat ons gewoon maar even een

Mathijs tegen lrene er moet een mid-
del zijn om het te bestrijden. Die mid-
dag gingen Mathijs en lrene naar het
huis van hun meester. Ze zagen dal
er niemand thuis was. Ze slopen de
kelder in. Achterin de kelder lag een
boek. Mathijs pakte het boek en be-
gon te bladeren. Op blz. 1503 stond
er: bestrijding tegen groene monsters.
Ze lazen wat er op stond. 2 kippen, 3
vissen, 2 en een halve kg gras en 2
slakken. De twee kinderen schreven
alles op een blaadje en verzamelde
alles wat ze nodig hadden! Ze roeiden
alles door elkaar en deden het in een
potje. De volgende dag op school
deed lrene het sapje in de kotfie van
de meester. Nadat de meester z'n
kotfie op had begon z'n stem te ver-
anderen en z'n ogen werden in een
andere kleur veranderd. Om 3 uur
gingen lrene en Mathijs naar het huis
van de meester en keken daar door
het kelderraam naar binnen. Alle
planten en plassen water waren weg.
Het is gelukt, zeiden lrene en Mathijs
tegen elkaar. TTTTTRRRRRinggg,
daar gaat de wekker. Caroline is wak-
ker geworden. Zo heb ik fijn ge-
droomd.

Max Evers
Het volgende verhaal mag Thijs van
Gorp schrijven!!!!!
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Eet smakel¡jk. !

Wit-kids

ln de St. Odastraat werd de grote kin_
dervriend en zijn pieten enihousiast
begroet door vele grote en kleine
buurtbewoners. Onder de aanstekelij_
ke muzikale begeleiding van harmonie'St. Cecilia'trok een vrolijk zingende,
steeds groeiende stoet door dé stra_
ten van het Witte Dorp en de Witte
Burgh. De píeten hadden beslist niet
bezuinigd op het strooigoed: kinderen
zwermden om hen heen als bijen rond
de honing.

Tijdens de optocht kreeg Sinterklaas
vele tekeningen aangeboden van jon_
ge kunstenaars uit de buurt. En b¡nt
krijgt er daar nooit genoeg van... Dit
jaar werd de optocht in het kader van
ons aller veiligheid geëscorteerd door
twee heuse politieagenten. Toen de
stoet de Heezerweg overstak, hield
een politiebusje met zwaailicht het
verkeer tegen... En na een behouden
aankomst in'Musis Sacrum, kon het
allemaal pas goed beginnen. Sinter-
klaas veñelde vanuit zijn zetel hoe blij
hij was weer in de wijk op bezoek te
zijn. En vooral om zoveel kinderen te
zien.

Voor de jonge bewoners, die een
plekje op de grond hadden bemach_
tigd, was dat het startseín nog eens
een stevig Sinter-klaaslied ten gehore
te brengen. En, mede dankzij de mu_
zikale ondersteuning van de harmo_
níe, klonk dit als een klok. Sínterklaas,
en wij allemaaltrouwens, werden ver_
rast door twee Minipieten. Net als vele

Licht¡esroute l ggg
Rood-wit-blauwe lichtjes brandden af-
gelopen jaar in de wijk. Simon Wilk-
inson heeft zich, met een aantal
andere vrijwilligers geweldig ingezet
om deze klus te klaren. Simon gaat
binnenko¡t verhuizen naar het weéten
des lands en legt in verband daarmee
deze taak neer. Gelukkig is Gerard
Verschuren bereid om de coördinatie

S¡nt in de buurt
'Zou de gæde Sínt nog wel komen?' zullen velen gedacht hebben toen zondagmid-
dag 30 november de Goedheitigman even op zich t¡et wachten....Het was immers
een miezerige, griize dag. Je zo-u ¡e voor kunnen stellen dat de Sint de voorkeur zougeven aan een seanlgnd boek, behaagliik bii de haard...Maar getukkig, sint moetgeweten hebben dat hijwederom kon rekenen op een warm onthãal in olze wijk.

kinderen in de buurt, bleken zij hele_
maalweg te zijn van skaten. Het wilde
allemaal nog wel niet zo lukken, maar
wie weet..., als zij het komende jaar in
Spanje flink oefenen, geven z¡ i¡Oens
hun volgende bezoek een spetterende
demonstratie op het nieuwe Burgh_
plein.

Sinterklaas bleek bijzonder goed op
de hoogte te zijn v"n net wel en wee
in de wijk. Hoe hij het ailemaat bíj_
houdt, is een raadsel. Zo sprak hij z¡n
waardering uit voor de verlichting in
de gangetjes. De nachtelijke beioe_
ken waren er een stuk gemakkelíjker
op geworden. Maar dat de bakker
was vertrokken speet de sint zeer.
Gelukkig bleek Sint toch wel aan lek-
kers gekomen te zijn. Want voor de
kinderen die de allermooiste tekenin-
gen gemaakt hadden, lag er een cho_
coladeletter klaar. Eígenlijk waren alle
tekeningen die in de zaal hingen wel
een prijs waard.

En behalve veel tekentalent, bloeit er
in de wijk ook veel muzikaal talent!
Tw.ee meisjes brachten zonder
schroom een spetterende Sinter_
klaassolo ten gehore. En een clubje
van vier jonge muzikanten had ook
geen last van plankenkoofts. Een leuk
stukje muziek, en wie weet... horen
we in de toekomst nog veel meer van
hen. Misschien zien we ze volgend
jaar bij Harmonie 'St. Cecilia', O¡ net
onthaal van Sinterklaas?!

Corine de Groot.

met evenveel enthousiasme over te
nemen. De medewerking van een
tiental mensen zal nodig zijn. Als u in
september uw steentje, èh lampje, wilt
bijdragen aan het opbouwen, neemt u
dan contact op met Gerard Verschu-
ren. (1e Wilakkerstraat 24, Tel:
2122557)

Voorbeschouwing I -l -2000
balletje terugslaan op onze eigen witte
dorpplein. Dus even naar het hier en
nu en vanaf nu tot het jaar 2000. Wü
vragen ons af of er tijdens deze nacht
genoeg mensen thuis zijn die zin heb_
ben in een spectaculair feest. We
denken aan een tent op het plein rnet
gezamenlijk vuurwerk, een open po_
diurn, voordrachten, goochelac,ts,
playback, golfen, darts , bungy jum_
pen, verkleedpaftijen met futuristi-
sche kostuums. Of kiezen we voor
l'¡gndgrd 

jaar geleden ? Afles is moge-
lijk. Eenieder heett tijd genoeg óm
zich te bezinnen op hoe we deze
eeuwwisseling gaan inluiden Het al-
lerbelangrijkst is of er genoeg mensen
zijn die dit feest zien zitten en willen
participeren! We zijn ruim op tijd,
maar willen we b.v een band regelen,
dan moeten we echt niet zo lang meer
wachten. Wie wil ,durft en heeft zin
om samen met anderen te brainstor-
men over hoe we deze nacht gaan in-
vullen , kan zich richten tot een van
onze redactieleden. Wij hopen op
een overueldigende reactie!!!!! ! !!! lf ilil

"Dood ben ik pas al jij mij bent
vergeten"

Op 19 maaÍ is overleden:

\ryil Maat
echtgenoot van

Puck Stork

2" Wilakkersstraat 9

De redactie


