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Maiestueuze van het Burghpleinopen¡ng
Groots feest bij opening nieuwe Burghplein
N.a iayen van inspanning was het dan zover het Burghptein is ktaar. op 30 april vondde officiële opening van het gerenoveerde aurgnpiein ptaats Joor wethouder Nicovan der Spek.

Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Opening plein op Koninginnedag
De opening van het plein vond plaats
op 30 april Koninginnedag. Een ge-
combineerd feest dus met als hoogte-
punt de onthulling van de "DAF klolC'
die na jaren van afwezigheid weer te-
rug is in de wijk. Buiten alte festivitei-
ten rondom Koninginnedag, was er
naar aanleiding van de opening
s'avonds ook nog een groot feest op
het Burghplein.
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Trucks, de heer Gerbrands van Fortis
lnvestments (bij ons beter bekend on-
der de naam AMEV) en de heer Van
Doorne van VADO Beheer. ledereen
die in welke zin dan ook heeft bijge-
dragen aan de totstandkoming van
het plein werd door Ton van der
Pluijm bedanK voor zijn of haar bij-
drage. De mensen van de dienst
stadsontwikkeling en de sponsoren
kregen als aandenken het boek of de
kalender van Het Witte Dorp en een
echte fles vin Dudok kado.

Grote belangstelling voor opening
Hierna vertrok het hele gezelschap
naar het Burghplein waar het al een
drukte van je welste was. Hier werd
de otficiële opening door Wethouder
Nico van der Spek verricht, door het
onthullen van een replica van de "DAF
kloK'. Waarna de fanfare St. Cecilia
het Wilhelmus inzette en honderden
oranje ballonnen werden opgelaten.
Een waardige opening voor een fan-
tastisch plein.

Veel publiciteit rondom opening
ln diverse plaatselijke en landelijke
dagbladen is er aandacht besteed aan
de opening van het plein. Op TV I

was het bij het nieuws die dag zelfs
het enige item in Eindhoven betref-
fende Koninginnedag.

Gontact met pers niet eenvoudig
Het onderhouden van contacten met
de pers heeft nog aardig wat voeten
in de aarde gehad. Waar wij erg te-
vreden waren over, hoe uiteindelijk
het plein in een voortreffelijke samen-
werking met de gemeente tot stand is
gekomen, was de pers met name
geinteresseerd in de periode van het
vruchteloos aankloppen bij de ge-
meente. Dit leidde zelfs tot een rectifi-
catie in het NBC-Handelsblad waarin
was vermeld dat wij het hele plein zelf
betaald hadden. Dat het een zaak van
een lange adem en doorzettingsver-
mogen is geweest staat buiten kijf.
Echter toen de samenwerking een-
maalvan de grond kwam, liep het uit-
stekend.

Elocumentaire op TV8
31 mei is er zelfs een heuse docu-
mentaire uitgezonden over het Witte
Dorp met als aanleiding de opening
van het Burghplein. Helaas zijn we
niet in staat geweest om via de krant
iedereen op de hoogte te stellen van
de uitzending, maar bij het bestuur is
de opname voor geinteresseerde te
leen.
lnstandhouding plein
Het is nu zaak om ons mooie plein in

stand te houden en het groen de kans
te geven aan te slaan. ledereen wordt
dan ook gevraagd om het plein goed
te gebruiken, misbruik te voorkomen
en als het al gebeuft mensen hier op
aan te spreken. Het plein is zo ont-
worpen dat het tegen een stootje kan
maar alles kan natuurlijk kapot en dat
is uiteraard niet de bedoeling.

Sportdag 1998
Het bestuur van 'de Witte Burgh' heeft
dit jaar het initiatief genomen om de
traditionele sportdag te organiseren.
Het nieuwe Burghplein zal de plaats
van handeling zijn voor de meeste
sporten. Hoewel de voetbalwedstrijd
tussen beide verenigingen elders ge-
speeld zal worden, zal al het andere
op het rondom het plein plaatsvinden.
Naast de traditionele dames-volley-
balwedstrijd zullen in 'de bak' ook jeu
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Evaluatie inrichting plein
24 juni vindt er een evaluatie plaats bij
de dienst stadsontwikkeling betretfen-
de de inrichting van het plein. Moch-
ten er opmerkingen of voorgestelde
verbeteringen zijn dan horen wij dat
graag voor deze datum zodat wij dit in
het evaluatiegesprek mee kunnen
nemen.

Opheffing Commissie Herinrichting
Burghplein
De Commissie Herinrichting Burgh-
plein heett haar taak volbracht en
wordt binnenkort opgeheven. Daar er
in de wijk nog voldoende aanleiding is
voor verbetering van de openbare in-
richting zal er een nieuwe Commissie
Herínrichting worden samengesteld
deze zal zich onder leiding van Jeroen
Raijmakers gaan bezig houden met
het verbeteren van de openbare in-
richting van het Witte Dorp. Denk
hierbij aan: herbestrating, openbare
verlichting, groen-voorziening, ver-
keersveiligheid, enz.

Nieuwe commissieleden gezocht
Voor deze commissie is het bestuur
op zoek naar actieve buurtbewoners
die zich willen ínzetten voor het in-
standhouden en verbeteren van de
openbare inrichting in onze mooie
monumentale wtjk. Geinteresseerd
neem dan contact op met:
Voorzitte r Com m issìe He rí n richt i ng
Jeroen Raijmakers
St. Odastraat 7
21 10092

Namens de Commissie Herinrichting
Burghplein

Ton van der Pluijm

de boule wedstrijden gehouden wor-
den. Daarnaast zijn op de rolschaats-
baan skeelerwedstrijden gepland. Of
wat te denken van een rikconcours,
een wedstrijd eierwerpen? Kortom
ideeën genoeg!

Na de zomervakantie op zaterdag 12
september staat de spoñdag gepland.
Kort voor deze datum krijgt iedereen
nog exacte informatie en de mogelijk-
heid om in te schrijven voor één van
de sporten. Noteer het maar vast in je
agenda.

Bestuur van de Witte Burgh

Vaardige en/of enthousiaste voetbal-
lers en volleyballers ter versterking
van de teams van het Witte Dorp.
Voetbal: melden bij Jeroen Raijma-
kers St. Odastraat 7
lel.21 10092
Volleybal: melden bij Frank van de
Bemd Geldropseweg 150
tel.2126788

DAF'museum
Het stichting bestuur had alle betrok-
kenen uit de wijk, gemeente en spon-
sors uitgenodigd in het DAF-museum.
Door DAF-Trucks ter beschikking ge-
steld en zeer de moeite waard om
eens te gaan bekijken. Hier kon onder
het genot van een kopje kotfie kennis
worden gemaaK met de mensen die
elkaar veelal alleen maar via de tele-
foon of via briefwisseling kenden.

Alle betrokkenen bedankt !!
Veronique Marks heette iedereen
welkorn namens de Stichting Het
Witte Dorp en de vereniging De Witte
Burgh. We waren zeer vereerd met de
aanwezigheid van de heer Momber lid
van de raad van bestuur van DAF
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Horizontaal
1. Steelt onder de tafel (1 1)

7. Bloemenmeisje (4)

8. Piraten oP de comPuter? (5)

10. Land van tegenstellingen (5)

11. Wildwissel(14)
13. Aii, wat een snol (7)

14. Alleraardigst (6)

16. Ontelbaar (3)

18. Fluitiste (4)

19. Post-natale houding (9)

22. Diepzinnige inktmoP (13)

23. Onwerelds graPPig (7)

24. Schep hier water (3)

Gevonden:
Na koninginnedag bleven de volgende
dingen achter oP het BurghPlein:
. een tas met zwarte doeken
. een rode regencaPe voor een

buggY
I een donkerblauwe regenjas met

drukkers maat 164
. een klein portemoneetje
Ophalen kan Um 25 juli bij Veronique

Marks, Burghstraat I, tel' 2129890

Gevraagd:
Bestuurslid voor de Stichting Beheer

Onderhoudsfonds. Deze stichting be-

heert de gelden van de Vereniging

Onderhoudsfonds en zorgt voor de

verrekening van het onderhoud en de

boekhouding.Wlj zoeken een iemand

met enige financiêle kennis en inte-

resse in de wijk. Meer informatie bij

Lex Bosselaar, tel. 2120112-

Gevraagd:
Een lieve oPPas voor onze tamme
parkiet in de vakantieperiode van 10-8

tot 2-9-98. Vakantiesouvenir verze'
kerd. Tel: 2112688

Aangeboden:
Vers geworpen koniintjes. Vanaf eind
juli beschikbaar. DNA-pasje aanwe-

zig. Tel. 2122721.

Hallo,
Wijzijn Nina Jansen en Renee Marks.

Twee leuke meiden van bijna 13 jaar

en vinden kinderen hartstikke leuk.

Wij willen graag een centje bijverdie-

nen door op uw kinderen te Passen.
HEEFT U INTERRESSE bel dan

RENI B.V.
Tel:2112688 ot 2115794

Verticaal
1. Dierenschrift (13)

2. NS-VUTter (13)

3. Schuinsmarcheerder(5)
4. Met dik hout toegang verschatfen

(8)
5. Vindt Frankrijk't einde (3)

6. Mannelijke haarbewoners (7)

9. Dit proefdier is niet positief (8)

12. Lang op vakantie (9)

15. Bisschopsdracht (4)

17. RK-vertelkunst (6)

20. Roepie-roePie vogel (5)

21. Vervoermiddel met terugstag (4)

Oplossing vorige widogram:
Horizontaal:
1: minister, 7: Pers, 10: vermaken'
11:twist, 12: oxidatie, 13: macho,
14: ww, 16: kardinaal, 17: ons,
19: landrot, 20: Wenen, 22: ko,
23: centrum, 27: eenentwintigen.
Verticaal:
1: mevrouw, 2: narrig, 3: stacaravan'
4: Epe, 5: rentenieren, 6: hotdog, 8:

stamgast, 9: Piccolo, 15: waterbed,

18:smoking, 19: leo, 21"tusie,24:
Euwe, 25: ton, 26: lng.

Oppas gevraagd
Wij komen graag oP korte termiin in

contact met een mogelijke oppas voor
onze dochter, 4 maanden oud, voor
één dag in de week (nader te over'
leggen) en in voorkomende situaties'
Vãnaf eind augustus a.s. we wonen in
de Petrus Donderstraat, tel. 2131800.

Te huur:
Voor feesten en Partijen:
Poppenkast.
Deze was te zien oP de Koninginne'
dag op het BurghPlein. Kosten: 115,'
per dag. lnlichtingen: 2125445, foine
Verhappen.

Te koop:
Boek "Het Witte DorP in Eindhoven

van Dudok" f 25,-
Kalender Witte DorP f 17,æ
Jacov.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,

te\.2120112

Te koop:
Vin du Dok, de huiswijn van het Witte
Dorp. f 11,- per fles' Verkrijgbaar bij

Veronique Marks, Burghstraat 8, tel.

2129890
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W¡dogram
Ook deze keer hebben Peter en Mari-

an weer een widogram gemaakt. De

vorige keer is de fles wijn gewonnen

door Jan en Riet den Brok uit de Pe-

trus Dondersstraat. Helaas ziin deze
trouwe puzzelaars inmiddels verhuisd.

Hopel'rjk willen ze vanuit Den Bosch

nog een poging wagen deze keer.

Oplossingen kunt u inleveren voor 'l

oktober op St. OdulPhusstraat 19.

Men neme een v¡n du dok

Advertenties

Wat een bof, ook ik mag de PollePel
ontvangen. Dan kan er nog zo mooi
staan: "lk geef hem door aan Josje en

Martien" maar als ik geen recePt
schrijf ben ik bang dat die pollepel er
volgend jaar nog ligt.

lkzelf ben vegetariër en Martien een
echte carnivoor. Dus kook ik meestal
twee potten, beter gezegd wokken.
Want wij zijn echte wokkers. Het pro'
bleem van wokken is dat het zo'n
snelle manier van koken is dat je er'
aan verslaafd raakt. lk ben wel ahijd
gespitst op nieuwe snelle en vooral

lekkere recepten. Het recept dat ik

uitgekozen heb, heb ik gekregen van
een Zwitserse kokkin in een woonge-
meenschap voor kinderen in crisis.

Het diner dat ik daar kreeg was zo

lekker dat ik haar zei: "lk neem jou

mee naar Nederland of het recePt"

Spøgfretti

. peper
Vleeseters kunnen er blokjes spek bij

doen. Die verpakte bij uw kruidenier.

werkwijze
Snij de courgette in stukken. Kook ze

in weinig water gaar. HuP in de keu-
kenrnachine (of met staafmixer, of
roerzeef) en terug in de pan' Roer er

nu alle parrnezaanse kaas bij. Nu krtjg
je als het goed is een gebonden groe-

ne saus. Wil je er sPek in, bak de

spek dan in een bakPan en voeg de

gebakken sPekblokjes toe aan de

saus. Geeft er ook wat meer Pit aan.

Kook in de tussentijd verse spaghetti
bijtgaar. Saus erover en wat vers ge-

raspte parmezaanse kaas.

Bietensalade
lngrediënten
o Vier grote bieten
. Neutrale olie
. En wat hem zo sPeciaal maaKe

was de balsamico azijn. De bruine

of zwarte.

met

courg ett e -p øffnez ums e foas s øts
ùøriatic net spefrþb$es

ßiet erc økle met fu ß ømirP qz tin

lk ben nooit zo goed in hoeveelheden,

doe altijd maar wat dus ik hoop dat ik
ongeveer kan aangeven hoe ik het

maak.

lngrediënten
. Ca.150 gram verse geraspte kaas
. Ca. 4 courgettes of misschien wel

zes
. bouillonblokje

Te huur:
Het Witte DorP heeft een Kårcher ho'
gedrukspuit te huur. f10,- Per dag'

f7,5O per halve dag. Verder nog een

driedelige ladder, uþeschoven 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. OdulPhus'

straat 41, tel. 2126110.

Wit op zwart biedt de mogeliikheid om

advertenties te plaatsen. Wij rekenen

f2,û per advertentie. U kunt uw ad-

veñentie of oproep inleveren bij elk lid

van de redactie.

Bietjes koken of voorgekookte bietjes

in siukjes snijden. Saus van balsami-

co en neutrale olie er doorheen roeren

en een tijdje laten staan zodat de azijn

smaak goed in de bietjes komt' Soms

maak ili de dressing iets zoeter met

wat suiker of ik doe er wat mayonaise

door.

Veel kook en eetplezier.

aan hetlk geef de PollePel door

schortje van het Plein: Betsie
Jos Aarts



Plein

Punten voor verbetering
Wat zijn de punten die werden aan-
gedragen voor verbetering. De
meeste opmerkingen betroffen de
"zandbalC' .

1. Rand om zandbak
2. Speeltoestellen uit zandbak

i.v.m. te weinig ruimte voor de
kleintjes

3. Banken bij zandbak naar achte-
ren plaatsen

4. Afrastering om zandbak i.v.m.
honden en katten

5. Extra zandbak bij kleine speel-
toestellen

6. Plaatsen vuilnis bakken bij alle
banken

7. Huidig zand rondom kleine
speeltoestellen stoft of is modder

8. Afwatering rolschaatsbaan en
speelbak is niet optimaal

9. Afzetten borders en gras dat nog
geen kans gekregen heeft om
aan te slaan

10. Materiaal speelbak te grof en
maak kleren vies

11. De natuurlijke ingang van het
plein bij de klok die geen ingang
is

12. Het creëren van extra parkeer
gelegenheid aan de zijde van het
plein verlengde Burghstraat of
het voorkomen van parkeren op
de stoep

13. Aantasting bestaande beplanting
en vervangen planten te klein

Gesprek met de gemeente
Al deze punten zijn naar voren ge-
bracht in het gesprek met de ge-
meente. Een en ander is vanuit de
gemeente verduidelijkt en we hebben
de toezegging dat er naar verbeterin-
gen gekeken zal worden en dat er op
verschillende punten direct actie zal
worden ondernomen.

"Zandbak"
Het klinkt raar maar de "zandbak" is
geen zandbak. Naar aanleiding van
nieuwe Europese normen moet er
zich onder speeltoestellen hoger dan
75 cm een zachte ondergrond bevin-
den. Vandaar dat de speeltoestellen
in een bak met drainage zand staan.
Rondom deze speeltoestellen moet
ook een minimale afstand tot de ver-
harde ondergrond in acht worden ge-
nomen. Dus de speeltoestellen
kunnen niet buiten de "zandbaK' ge-
plaatst worden. ln de 'zandbaK' be-
vindt zich dus ook geen zandbakken
zand, wat zich veel beter leent voor
het bakken van taartjes. Dit zand is
moeilíjk microbiologisch schoon te
houden en wordt om die reden ner-
gens meer op openbare speelgele-
genheden toegepast. De gemeente
heeft toegezegd te gaan onderzoeken
of de zandbak kan worden vergroot,
zodat er meer ruimte voor de kleine
zandbak bewoners komt. En of er een
verhoogde rand om de "zandbalC, kan
worden geplaatst, eventueel samen
met enkele rijen tegels, zodat het
zand beter in de "zandbak" blijft, De
banken bij de "zandbak" zullen verder

naar achteren worden geplaatst zodat
de vaders en moeders niet ongewild
met hun voeten in de "zandbaK' aan
het spelen zijn.

Rondom de kleine speeltoestellen
Flondom de kleine speeltoestellen
wordt geklaagd over stof of modder
naar gelang het weertype. Dit zou
verholpen kunnen worden door
rondom deze speeltoestellen een
"zandbak'te plaatsen. Maar dit wordt
niet als wenselijk ervaren daar dit tot
versnippering van activiteiten op het
plein lüd, met bijbehorende zand
overlast. Besloten is om de kleine
speeltoestellen enkele weken te ver-
wijderen, het gras opnieuw in te zaai-
en êñ, totdat het gras is
"aangeslagen" met draad af te zetten.
Rondom de kleine speeltoestellen zal
altijd wel enige vorm van slijt plekken
blijven bestaan. De door sommige
voorgestelde rubberen tegels zullen
onder het draai toestel alleen maar tot
letsel leiden (te stroef) en indien er
water onderligt door er op te gaan
springen tot een modder attractie
worden verheven. Dit zal dus niet tot
de gewenste verbeteringen leiden.
Verder zal er bij enkele banken die
niet voorzien zijn van een prullenbak
deze alsnog worden geplaatst. Echter
niet bij de banken op het "bordes,,
vanwege het ontsierende beeld en de
aanwezigheid van prullenbakken in de
naaste omgeving.

Afwatering
Het plein zal altijd een probleem ken-
nen met het verwerken van grote
hoeveelheden regenwater. Door de
samenstelling van de ondergrond zal
het hemelwater langzaam weg lopen.
ln de speelbak zijn hiervoor 3 grind-
gaten van 2,5 meter diep gemaakt en
is om kosten technische reden slechts
een put op het riool aangesloten. Op
de rest van het plein zal altijd de kans
op het ontstaan van plassen na hevi-
ge regenval blijven bestaan. De rol-

schaats baan watert niet overal naar
de juiste richting af waardoor er plas-
sen ontstaan. Er zal met de aannemer
contact opgenomen worden hoe dit
kan worden verbeterd.

Parkeer gelegenheid
Er is bewust gekozen om in het ver-
lengde van de Burghstraat aan de
plein zijde geen parkeerhavens te
maken omdat de worteling van de
bomen dan weer de bestrating zou
aantasten (kent u de oude rolschaats
baan nog?). Tevens zou dit het beeld
van het plein aantasten door een paar
happen u¡t de borders te nemen ter
plaatse van de voorgestelde parkeer
havens. Buiten al deze argumenten
staat vast dat drie extra parkeer ha-
vens het parkeer probleem niet zullen
verhelpen. Er zullen dus geen extra
parkeer havens worden aangelegd.
De door sommige als levens gevaar-
lijke betitelde ontstane situatie zal
door de verkeersdienst nog eens wor-
den bekeken. Als het parkeren op de
stoep hier de oorzaak van is, is er de
kans dat men parkeerbeperkende
maatregelen gaat tretfen of gaat be-
keuren daar het parkeren op de stoep
niet is toegestaan. Een ding is zeker
de snelheid waarmee op dat stuk van
het Burghplein gereden kan worden is
minimaal.

Toegang plein bij de DAF klok
De logische toegang tot het plein bij
de DAF klok wordt inderdaad niet
door de vormgeving en bestrating van
het plein gegeven. Daar aanpassing
van de bestrating aldaar ingrijpt op het
ontwerp van het plein en nogal wat
kosten met zich meebrengt zal dit
door de stedenbouwkundige dienst
nader worden onderzocht. Nog geen
harde toezeggingen dus dat dit zal
worden verbeterd.

Groen voorziening
Door onoplettendheid zijn er met de

Het bestuur heeft Edjoe Osinski en
Gijs Banken bereid gevonden om als
pleinbeheerders te gaan fungeren. Bij
hun kunnen we terecht als we het
volleybal- of tennisnet opgezet willen
hebben. Of als er voor activiteiten
elekfra op het plein nodig is. Daar zij
aan het plein wonen kunnen zij ook
een oogje in het zeil houden en als er
iets kapot is of vervangen moet wor-
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sloop van het oude plein groen voor-
ziening per ongeluk verwijderd. De
aannemer heeft hiervoor zijn excuses
aangeboden aan de Stichting en aan-
geboden de per abuis verwijderde be-
planting te vervangen. Dit is gebeuft,
maar daar het hier hulst struiken be-
treft en deze niet groter dan nu is ge-
beurt geplant schijnen te kunnen
worden staat het er nu zo bij. De ove-
rige snoei werkzaam heden waren
hard nodig en zullen over hoogstens
twee jaar de beplanting alleen maar
ten goede komen. ln het najaar zal
gekeken gaan worden welke beplan-
ting niet is aangeslagen en dan zal
deze worden vervangen. Verder is af-
gesproken om de beplanting beter
door afrastering te beschermen, maar
dan zal ook de jeugd er op moeten
worden aangesproken wanneer deze
af rastering vernield wordt.

Zelfwerkzaamheid
Op een tweetal zaken die naar voren
zijn gebracht heeft de gemeente ge-
vraagd om dit met de bewoners on-
derling zelf op te lossen. Het betreft
het schuren en schilderen van de (ou-
de) banken en het verwijderen van de
uitgespoelde grotere stenen in de
speelbak. Daar dit enige coördinatie
vergû kunnen vrijwilligers zich bij Je-
roen Raijmakers, St Odastraat 7 Tel:
2110092 melden om af te spreken wie
wat wanneer doet.

Blij met het plein
Verder doet het de commissie herin-
richting Burghplein deugd ovenruegend
positieve reacties over het plein te ho-
ren. Natuurlijk zullen er altijd dingen
voor verlcetering vatbaar blijven en zal
er aan het plein gewerkt moeten blij-
ven om het instant te houden en te
verbeteren.

Namens de Herinrichting Commissie
Ton van der Pluijm

den zullen zij dit aan het bestuur of de
gemeente melden.

Evaluat¡e Burghplein met gemeente
Overwegend positieve reacties zijn er binnen gekomen naar aanleiding van de kleine
enqu'ête die we in Het witte Dorp en de wifte Burgh hebben gehouden over mogelij-
ke verbeteringen van het Burghplein. Details zijn het die verbeterd kunnen worden.
Slechts een enkeling van de 23 reacties die we hebben binnen gekregen vond dat
het er allemaal niet beter op was geworden, zelfs dat er een levensgevaart'tjke situa-
tie was gecreëerd.

Beheerders Burghplein aangesteld

Pleinbeheerders :

Edjoe Osinski
Burghplein 19
2122683
Gijs Banken
Burghplein l7
2126020

De redactie is bijzonder trots op deze bromsnorren.
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Van Witte Dorp naar Witte Dame

Nieuwe generatie
Eind jaren'70 woonden er in het Witte

Dorp nog veel autochtonen; bewoners

van het eerste uur wiens kinderen al

geruime tijd de wijk ontgroeid waren'

Éegin 1980 werden de eerste wonin-

gen betrokken door jonge mensen en

kwamen er zo waar weer een Paar

kinderen in de buurt. De nieuwe gene-

rat¡e, veelal aangetrokken door de ar-

chitectuur van Dudok, heett zich vanaf

begin jaren tachtig gebogen over d.e

toe-nemende verpaupering van de wijk

en het achterstallig onderhoud een

hatt toegeroepen. Dat leidde tot de

herinrichting van de Odulphusstraat'
het gemeenschaPPelijk onderhoud

van de oude huizen en de oPrichting

van het onderhoudsfonds' Na veel
pittige discussies werd het huidige

nieuwbouwplan samen met de Stich-

ting Witte DorP de Burgh oPgezet en

gebouwd. Dit alles kreeg een aPo-

theose in 1999: de start van het on-

derhoudslonds en de viering van het

So-jarig bestaan met het uitkomen

van het Witte DorP-boek, een ver-
jaarskalender, de Vin DUDOK en een

tentoonstelling over de wijk in het Van

Abbemuseum.

Voor de gehele stad
De goede samenwerking met ge'
meente, bedrijfsleven, raadsleden en

politiek in het Witte Dorp en een be'
zoek aan een groot congres in Roü'
terdam van o.a. Adri Duivesteijn

waren er de oorzaak van dat enkele

leden van het bestuur besloten om

een stichting op te richten die zich

ging bezig houden met de kwaliteit
van de architectuur en stedenbouw in

de gehele stad Eindhoven. De eerste
activiteit bestond uit het organiseren
van een symposium en een drietal

discussiebijeenkomsten op zondag-

middag in het World Trade Centre in
het kader van de manifestatie Stad-

beeld. Deze middagen bleken een

groot succes en er werd besloten om

regelmatig dergelijke bijeenkomsten
te organiseren over architectuur, ste-

denbouw, vormgeving en oPenbare

ruimte in Eindhoven' Deze bijeen-

komsten werden onder de naam Qafé

(uitgesproken: Q-café) oP de !?an-
dagãvond gehouden in theater Plaza

Futura. Stichting Q ontwikkelde zich

van een groep vrienden actief in het

organiseren van discussiebijeenkom-

stèn, tentoonstellingen en excursies

tot een professionele instelling vanuit

een centrale Positie in de stad'

Landeliik Netwerk

Niemand kon toen vermoeden dat dit

initiatief door zou groeien tot een

overkoepelende instelling in Eindho-

ven op het gebied van architectuur en

stedebouw met een landelijk netwerk

verdeeld over circa 40 steden met in-

middels ook vertakkingen naar het

buitenland. Het eind van deze ontwik'

keling is nog niet in zicht getuige de

forse uitbreiding van het budget van

het inmiddels landeliik opgerichte bu-

reau Architectuur Lokaal.
We staan momenteel aan het begin

van een nieuwe Periode, Dankzij de

steun van nieuwe sponsoren' dona-

teurs en de vrienden van het ACE is
het mogelijk geworden betaalde
krachten aan te trekken om de zorq
voor de gebouwde en onbebouwde
ruimte te vertalen in diensten voor de
stad en haar bewoners. Daarmee is

een van de hoofddoelstellingen van
de Stichting Q-Eindhoven bereikt.
Door het organiseren van het stads-
debat tijdens de Qafé-avonden, de
coördinatie van de Eindhovense ar'
chitectuur-initiatieven en de verte-
genwoordiging van Eindhoven in het

landelijk netwerk van Lokale Archi-
tectuurcentra (OLA) heeft Q in be-
langrijke mate bijgedragen aan een

betere bewustwording, aan een ar-
chitectuurklimaat waarvan langzaam
de vruchten zichtbaar worden, en ze-

ker niet in de laatste plaats aan het

ontstaan van het Architectuur Cen'
trum regio Eindhoven. ln november
1997 is de 'fakkel' van deze activitei'
ten dan ook overgedragen aan h¿t

bestuur en de Programmaraad van

het ACE tijdens een feestelijke afslui-

ting van Qafé in de Effenaar' Alle

vrienden van Stichting Q-Eindhoven
zijn daar bedankt voor hun inzet en

bij<iragen aan het bereiken van dit

doel. Q wenst ACE veelsucces.

Vanzelfsprekend bent u altijd van

harte welkom op de eerste verdieping

van het middenmotief in de Witte Da-

me (dat grote 'gat' aan de Emma-

singel). Boven aan de roltrap rechts

bevindt zich de tentoonstellingsruimte
van MU-art Foundation, waarvan het

Architectuur Centrum regio Eindhoven

deel uit maakt. Tot ziens in de Witte

Dame.

Cees Donkers,

Het boek'Van Witte Dorp naar Wifte Ðame' van de stichting Q beschriift de ont'
staansgeschiedenis van een initiatief dat is vooftgekomen uit de stichting Witte Dorp

de Bulgh en dat zou uitgroeien tot de opening van een architectuurcentrum in de

Wine Dame op 20 mei 1998. Het boek (110 pagina's) is luchtig geschreven in een

îraaie lay-out met veel beetdmateriaat. Het is verkriigbaar voor 15,- bii de baekhan'

dels van de Mæsdijk (in de witte Dame) en Motta in de Bergstraat.

destijds bestuurslid stichting Witte

Dorp de Burgh en Stichting Onder-

houdsfonds, oprichter stichting Q en

Architectuur Centrum regio Eindho-

ven.

Nieuws van het bestuur
Het Bestuur van de Stichting het Witte
Dorp is steeds in beweging. Helaas

hebben we weer afscheid moeten

nemen van een zeer evarcn lid. Ton

van der Pluijm is er, nu het plein af is,

echt mee gestoPt. Bedankt Ton voor
je volharding en je inzet. Het volgende

afscheidsfeestje dat we zullen vieren

is het afscheid van Monique Otten die

de afgeloPen jaren behalve oer-

hollandse nieuwjaarsborrels ook onze

financièn automatiseerde en inzichte'
lijk maakte. Gelukkig hebben we ook
twee nieuwe mensen aan het team
toe kunnen voegen:
Jeroen Raijmakers, vorig jaar ver-

huisd van Delft naar het Witte Dorp en

werkend bij Philips Design in de Witte
Dame. Hij is vader van Steijn en Art-

hur, en getrouwd met Ellen. Zii zijn

helemaal uit Delft gekomen om het

Witte DorP als oPtimale woonomge-
ving te kiezen.

Frank van der Bemd, vader van een

tweeling, Stef en Koen en getrouwd

met Karin. ln het dagelijks leven

werkzaam als P&O manager. Heett al

op diverse plaatsen gewoond in B9-
bant maar sinds vier ;aar erg gelukkig

in een wit huis aan de Geldropseweg'
Frank neemt ook het Penningmees-
terschap over van Monique'

Wij zijn als bestuur blij met deze en'
thousiaste mensen toch kunnen we er

nog wel 2 gebruiken om oP sterkte te

blijven. Wij streven er naar de taken
zo te verdelen dat het leuk blijft en het

niet een (te) grote klus wordt. Mensen

die zin hebben om mee te werken aan

het leuke binnen onze wijk verwelko-
men wijgraag in het Bestuur!

Veronique Marks
Burghstraat 8, tel 21 29890

Lichtiesroute 1998

Rood-wit-blauwe lichtjes brandden af-

gelopen jaar in de wijk. Dat gaat niet

vanzelf. Een aantal vrijwilligers zijn

nodig om alle lamPjes oP te hangen.

Een coördinator is er al. Dit is Gerard

Verschuren. Er zijn nog vrijwilligers

nodig voor het oPhangen van de

lampjes. Als u in sePtember uw

steentje, èh lampje, wilt bijdragen aan

het opbouwen, neemt u dan contact
op met Gerard Verschuren. (1e Wi-

lakkerstraat 24, T el: 2'l 22557)

Colofon

Klein nieuws

ln de Burghstraat is een motor
gestolen.
Ook de inbrekers zijn vreer actief
geweest. ln de Odastraat is inge-

broken op klaarlichte dag.
Enkele auto's zijn weer het doel'
wit geweest van vandalen. De

auto's waren bekrast.
lemand heeft met veel succes
een 1-aprilgrap uitgehaald. Het
gerucht ging dat oP 1 aPril het

zwembad op het BurghPlein ge-

vuld zou worden. Vele kinderen
stonden in zwemkleding klaar om
het te proberen.
Wegens overweldigende reacties
op de voorbeschouwing van het

millenium-feest, willen wij laten

weten , dat de redactie haar han-
den attrekt van dit geweldige idee.

Neeltje Rohlfs uit de OdulPhus'

straat heett op 3 aPril met school'
genoot Guido in Utrecht de
Nationale Nieuwsquiz voor Havo'
scholieren gewonnen.
Grootste bloemPot van het Witte

Dorp is gesneuveld' Wii hoPen

dat Frank, de kaPPer, toch de

bloemetjes buiten blijft zetten.

Heett u klein nieuws voor deze ru-

briek, wilt u dit melden aan de redac-

tie? WÜ zorgen dan voor Plaatsing in

de volgende krant.

i

a

I

a
Redactie:
Lex Bosselaar, St OdulPhussf' 19

Rufr Ha¡neleers, St. OdulPhusst. I
Sylvia Hollanders, St' OdulphussF.26

Itlarian v.d. Laâg, St. Odulphusstr. 41

Mic*rel 
-Ít¡eer¡r¡en, St. Odasbâat I

?21n112
aæ40s00
t2112688
22134191
r2125645

a

Kopij voor het volgende nummer:
u*i t oktob.t tggg. De redactie behoudt zich

het racht voor stukken in te korten. Kopd zo mo-

galijk op floppy aanleveren bii de redactie' E-mail

kan ook:
Lex.Bosselaar@ iae.nl of
witdorp@dse.nl

U vindt deze krant ook internet:
www.dse. nl/lvittedorP

Veronique Marks 2129890
Jan Willem van der Velden 2122192

Functie in het bestuur
Voorzitter, St. Nicolaas
Secretaris
Penningmeester
Koninginnedag
Lichtjesroute, herinrichting

Monique Otten
Brugt Groenevelt
Jeroen Raijmakers
Frand van der Bemd

2112977
2128250
2110092
2126788

Bestuurslid Telefoon

Aankomend meester

Secretariaat: Burghstraat 9, 5614 BB Eindhoven, Ìel.040-2122192



Sfeervolle opening Frank's knipperii
Zaterdag 20 juniwas het dan zover. Frank's knipperii verhuisde van de Gabriel Met'

sulaan naar de voormalige bakkerij op de hoek Jorislaan /Geldropseweg. Zaterdag-

avontd om 23 uur was de opening; een sfeervolle zwoele avond, met kaarslicht,

champagne en een heerliik buffet'

Deze nodigt onmiddellijk uit plaats te
nemen om hoofdhuid te laten masse-

ren en haren te laten wassen. En als
je daar dan soezend en met de ogen

half .gesloten ligt te genieten zie je de

vlinders dansen. En voor diegene, bij

wie de neuspapillen nog onbespoten
zijn, zieje, bijwijze van, zo'n vlinder-

tje zich op een versgebakken maan-

zaadbolletje vlijen. Waarschijnlijk is dit
interieur binnenkort te zien in een van

de vakbladen.

Pagina 5

Nieuwe mogeliikheden voor wijkbewoners in de Wilgenhof.

Zorgcentrum Witgenhof heeft 25 aprit jongstteden. met veel succes een "Open Dag"
gehouden. Veel wiikbewoners (naar schatting 35A bezoekers) kramen een kijkje
nemen. De rondleiding door het huis werd druk bezocht, en er was veel vraag naar
informatie over o.a. het wonen in Wilgenhof, het seniorenrestaurant, de Wilgen-
hof(activiteiten)pas, het vrijwilligerswerk, het pastoraat, en diverse activiteiten die
voor wijktuwoners te bezoeken zijn.

Actueel

Famiiie, vrienden, collega's, klanten
en buurtbewoners waren aanwezlg

om Frank en zijn partner te feliciteren
en te complimenteren met zijn nieuwe

zaak. Ook wij als redactieleden
meenden aanwezig te moeten zijn al

was het alleen maar omdat wij onze
nieuwsgierigheid niet konden bedwin-
gen.

Bijna een half jaar lang waren wij er

als buurtbewoners getuige van hoe

Frank in zijn spaarzame vrije tijd als
een noeste bouwvakker stond te bre-

ken, slopen, en sjouwen. Om van een

bakkerij een kaPsalon te maken in

een monumentaal Pand waarvan de

buitenkant intact moet blijven, moet je

lef hebben. De ruimte, inclusief de ga-

rage is optimaal benut, er is tevens
een terras gecreéerd dat is opgesierd
met twee kolossale aardewerken
potten. Het interieur is helemaal be-
dacht door Frank zell. Onbewerkt
hout, mozaïek en futuristisch meubi-

lair, gelardeerd met de kleuren geel,

lichtblauw en paars, geven het geheel

een bijzondere uitstraling. De stoel
met wasbak staat achterin de zaak.

pluim v(m) -€n, -pje I veder:
qtrl!üt*os: een hoed
-pJe geven ptrJzen,

Er is veel veranderd in onze ver-
trouwde bakkerij. De voordeur zit nog

steeds niet aan de Jorislaan, de Rin-

gers bonbons'reclame oP het dak
komt niet meer terug en ook de steen-
rode markies is niet meer. Frank heett
dit prachtige Pand oP geheel eigen
wijze tot zich genomen. En als je dan

ook weet dat hij een Prima kaPPer is

met een bescheiden inborst, zijn wij
heel tevreden met deze metamorfose.
Frank, succes hoeven wij jou niet

meer te wensen, dat staat vast' Wij
willen jou wel een hartelijk welkom
heten in het witte Dorp' 

De redactie

ken;
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ln al deze plannen zaten leuke en
goede ideeén en het werd daardoor
zeer moeilijk om één enkel plan zalig
te verklaren. Uiteindelijk werd beslo-
ten Piet Zuidhof te vragen de ideeën
uit alle plannen op te pakken en zo-
veel mogelijk te verwerken in één hel-
der plan. Dat deed hij en het
resulterende plan werd door zowel de
commissie als later ook door de be-
woners enthousiast ontvangen. Ook
de Gerneente was enthousiast over
onze betrokkenheid en werklust en
begon mee te denken. Uiteindelijk
kwam er geld en werd, met ons plan
als uitgangspunt, een gemeentelijk
stedenbouwkundige aan het werk ge-
zet. Deze kwam uiteraard met zijn ei-
gen interpretatie maar een deel van
onze oorspronkelijke ideeën (waaron-
der het verdiepte gedeelte en het
handhaven van de groene driehoek
aan de noord.west-zijde) bleef ge-
handhaafd.

Wellicht herkennen een aantal van de
ontwerpers hun ideeën nauwelijks
meer in het huidige plein maar we zijn
ervan overtuigd dat hun bijdrage in
het uiteindelijke proces onontbeerlijk
is geweest en daarvoor verdienen ze
een grote pluim.

Op 25 april hebben wij gepresenteerd
het seniorenrestaurant, dat op 1 juni
van start is gegaan in de Specken-
zaal van Wilgenhof. Wijkbewoners
kunnen hier van maandag tot en met
vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur een
smakelijke warme maaltijd gebruiken
tegen een redelijke prijs. Natuurlijk
worden er ook dieetmaaltijden geser-
veerd. Het restaurant biedt plaats aan
40 tot 50 gasten uit de serviceflats
van Wilgenhof en de wijk. Tijdens de
"Open Dag" was er veel interesse
voor ons restaurant, waar u naast een
verantwoorde maaltijd, ook de moge-
lijkheid heeft om andere mensen te
ontmoeten en gezamenlijk te eten, in
een sfeervolle omgeving.

Ook hebben de vrijwilligers in hun
stand veel vragen beantwoord met
betrekking tot de vrijwilligers-vacatu-
res in Wilgenhof. Na aanleiding van
de "Open Dag" zijn er al enkele aan-
meldingen binnengekomen, maar
Wilgenhof is nog steeds op zoek naar
vrijwilligers voor onder andere:
r Gastvrouwen/heren voor o.a. kof-

fie schenken in de recreatiezaal.
. Vrijwilligers voor het bezoeken van

bewoners.
o Vrijwilligers ter ondersteuning van

diverse activiteiten, zoals huiska-
merproject, afdelingsactiviteiten,
ontspanningsactiviteiten en diver-
se wekelijkse club- en hobbyacti-
viteiten.

De Wilgenhof(activiteiten)pas werd
geintroduceerd, en met deze pas kan

de wijkbewoner vanaf 1 juni aan 14
wekelijkse hobby-clubs en diverse
ontspanningsavonden zoals muziek-
optredens, cabaret- of toneeluitvoe-
ringen en culturele avonden deelne-
men. Ook koffie drinken in de Spec-
kenzaal, en de baravonden kunnen
met deze pas bezocht worden. De
pas is te bestellen bij de receptie van
Wilgenhof. Hiervoor heett u een pas-
foto nodig. Kosten zijn slechts t15,00
per jaar. Daarnaast betaalt u de nor-
male contributie er¡lof entree. Pas-
houders krijgen gratis het activi-
teitenkrantje van Wilgenhof, waarin
veel leuke en interessante informatie
staat, waaronder een overzicht van de
club- en ontsanningsactiviteiten die de
pashouder kan bezoeken.

Over de bovengenoemde onderwer-
pen zijn folders en nadere informatie
te verkrijgen bij de receptie van Wil-
genhof aan de Gasthuisstraat. De re-
ceptie is iedere dag geopend van 8.00
tot 22.00 uur. Tevens kunt u hier te'
recht voor opgaves voor vriiwilligers-
werk, restaurant bezoek en de Wil-
ge n hof (activite iten)pas.

Tot ziens en loopt u eens binnen in
de Wilgenhof!!!

Namens de Staf en Activiteiten Com'
missie van Zorgcentrum Wilgenhof,

Carla den Otter,
Activiteitenbege le idste r

Gasthuisstraat 1

5614 AR Eindhoven.
Tel. 040'2146265.

I

maken, hem pr

Het zal waarschijnlijk niemand zijn
ontgaan. Het plein is ingrijpend aan-
gepaK en ondanks het feit dat er hier
en daar nog het nodige gras moet
aansterken en er nog wat schoon-
heidsfoutjes in aanwezig zijn, zijn we
met z'n allen toch best gelukkig met
de nieuwe aanblik en vooral ook de
verbeterde functionaliteit van ons
plein.

Voordat het zover was is er wel een
heleboel water door de Dommel ge-
stroomd. Al in de eerste Wit op Zwart
uit 1991 staan plannen voor verbete-
ring van het plein. ln begin 1995 werd
de commissie'herinrichting Burgh-
plein' werd opgericht. ln deze com-
missie namen toen zitting Ben
lJsseldijk en Leo Dinissen uit het
'nieuwe' witte dorp, Lilian Versmissen
en Ton van der Pluijm als vedegen-
woordigers uit het bestuur van de
Stichting 'Witte Dorp de Burgh' en
Rob Geraedts, Hans Scheerlings en
Leon van Gorp als bewoners uit het
'oude' Witte Dorp. De commissie be-
sloot al snel voor de herinrichting van
het plein een prijsvraag uit te schrij-
ven. Zes bewoners melden zich met
een plan. Dit waren Piet Zuidhof,
Sander Kreyns, Marriët Burgering,
Ronald Rovers, Maarten de Kok en
Peter Meeuwis.

een complimentj
n; lem. een - Op

(rtr.) íem.€ll-]
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Met de muz¡ek mee

19 April 1998 is Het Stratums Muziekkorps 'St. Cecilia' op concours geweest. 'Op
concours gaan' is voor ieder Harmonie- of Fanfare-orkest een heel belangrijke en
spannende gebeurtenis. Het is een soott loualiteitsproef die ten opzichte van een
deskundige, en vaak ook strenge, jury moet worden afgelegd om te beoordelen in
welke afdeling het orkest thuishoott. Die l<walificatie en classificatie is daarom zo
belangrijk omdat daarvan afhangt hoeveel subsidie een orkest ontvangt. En die sub-
sidie is weer belangrijk om het verenigingsleven op peilte houden en je dirigenten te
kunnen betalen. Minimaal eens in de vier jaar moet een orkest deelnemen aan een
concours. Gebeu¡t dat niet dan degradeert het orkest automatisch naar een lagere
afdeling.

(deel 3)
-9ngn=onJen_-ì -
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Afdelingen
Er zijn nogal wat afdelingen waarin
gespeeld kan worden en voor de dui-
delijkheid zal ik ze even noemen. Al-
lereerst zijn er de Derde, de Tweede
en de Eerste afdeling. Hierin spelen
beginnende orkesten. De muziek is
nog niet te ingewikkeld. Het leren sa-
menspelen, de klankopbouw, het le-
ren spelen van verschillende ritmes
heeft hier veel aandacht. Een orkest
begint echter pas mee te tellen als het
de afdeling Uitmuntendheid bereikt en
dat is Het Stratums Muziekkorps vier
jaar geleden gelukt. Dát niveau
moesten we dus in ieder geval zien
vast te houden. Afdelingen die nog
hoger zijn zijn de Ere-afdeling en de
Vaandelafdeling maar het is heel
moeilijk om die afdelingen te bereiken.
De muzikale eisen daarvoor z$n zó
hóó9. Vooral orkesten die spelen in

deVaandelafdeling kun je haast ver-
gelijken met professionele orkesten.

Het Concours
Het Stratums Muziekkorps moest in

het voorjaar van 1998 weer op con-
cours, maar door drie dirigentenwis-
selingen binnen korte tijd stond dat
tijdstip nogal onder druk. Onze nieuwe
dirigent, Koert Dirks, wilde de oor-
spronkelijke plannen echter toch uit-
voeren ook al omdat samen werken
naar een doel een uitstekend rniddel
is om samen een band op te bouwen.
Zo gezegd, zo gedaan en dus ging
hel hele Harmonie-orkest, het Bestuur
en enkele gasten op Zondagmorgen
19 April om half twaalf per bus uit
Eindhoven naar Etten-Leur, waar het
concours plaatsvond. (Zorn concours
neemt twee dagen in beslag en tien-
tallen orkesten tonen daar wat ze
waard zijn. Het is heel leuk om zulke
dagen mee te maken.) Voorafgaand

aan ons optreden, om 17.00 u., had
Koert nog een generale repetitie ge-
pland waar hij nog diverse 'Puntjes oP

de i' zette. Maar uiteindelijk zaten we
dan op het podium.

Uitmuntend
Het concert bestond uit een mars (El-
kerlyck), een verplicht nummer (St.

Martinis Suite) en een vrij nummer
(Ouverture to a New Age). We von-
den zelf dat het lekker ging. Koert was
ook niet ontevreden maar we moes-
ten nog ruim twee uur wachten oP de
uitslag. We haalden een goede twee-
de prijs in de afdeling Uitmuntendheid
met een cijferlijst met 7,5 en 8-en. We
hebben daarmee bewezen dat we on-
ze plaats in deze klasse waard zijn.
Het jury-rapport heeft ons ook een
goed beeld gegeven van de Punten
die voor verbetering in aanmerking
komen en daar gaan we de komende
vier jaar dus aan werken. Het was dus
volop feest in de buis naar huis en dat
feest zette zich tot in de late uurtjes
voort.

Koninginnedag
En zo werd het Koninginnedag. Alle
harmonie- en fanfarekorpsen van
Eindhoven brengen dan een aubade
aan de bewoners van hun toegewe-
zen bejaarden/verpleeghuizen (een
van de verplichtingen om gemeentelij'
ke subsidie te krijgen). Voor Het
Stratums Muziekkorps zijn dat de Wil'
genhof, de Elzent en Huize Kortonjo.
Daarna luistert het inmiddels drie
buurtfeesten in Stratum muzikaal op,
gewoon opdat dat zo verschrikkelijk
gezellig en feestelijk is. Zoals dus al
vele jaren gebruikelijk stonden Tam-
boers en Harmonie op 30 April al
vroeg aangetreden in de buutt van de

Wilgenhof om te starten met de rond-
gang langs diverse Koninginnedag
vierende mensen in Stratum. De op-
komst was groot en daaruit bleek
weer eens dat alle harmonieleden ie-
der jaar zelf ook heel erg genieten van
het brengen van al die aubades. Veel
tijd was er deze keer niet voor ieder
optreden want we moesten om 12.00
uur op het Burghplein zijn. We moch-
ten daar de officiéle opening van het
vernieuwde plein muzikaal opluiste-
ren. En hoe dat is geweest hoef ik
hier niet te veÉellen. Wij vonden het
fantástisch, vooral omdat er behalve
Roos nóg twee kinderen jarig waren.

Naar Gestel
En nu staat Het Stratums Muzíek-
korps weer een grote verandering te
wachten. Het was vanaf haar oprich-
ting gehuisvest in het pand Aalster-
weg 114, waar thans café-zaal Royal
is gevestigd. Om allerlei redenen,
waarvan er één is dat het korps zocht
naar een grotere zaal om te repeteren
én naar mogelijkheden om op dezelf-
de avond ook de slagwerkgroep en
het opleidingsorkest te laten repete-
ren,is gezocht naar andere ruimte. ln
Stratum was die helaas niet te vinden.
Wél in Gestel. Dat betekent dat Het
Stratums Muziekkorps vanaf heden is
gehuisvest in Gemeenschapshuis
Hagenkamp, Maria van Bougondiël-
aan 6, 5616 EE. Te\.2514248. (dit is
achter het belastingskantoor). Het
spreekt vanzelf dat we het harmonie
van Stratum blijven, ondanks het feit
dat we in Gestel gaan repeteren. De
harmonieleden zell komen ook uit de
wijde omtrek vandaan.

Zo, dit was het meest actuele nieuws
van Uw Stratums Muziekkorps. We
hopen dat we binnenkort weer een
muzikale ontmoeting met elkaar kun-
nen hebben, misschien weer in de
vorm van een openbare repetitie op
het plein. We zijn erover intern in ge-
sprek. Wél vindt er op Dinsdag 14
Juli vanaf 18.30 u. een openbare re-
petitie van opleidingsorkest en har-
monieplaats in de Roosten in de buuñ
van de Sassenlaan. Het Stratums
Muziekkorps 'St. Cecilia' wenst al
haar donateurs (en dat is onder ande-
re onze hele wijk) een prettige vakan-
tie.

Hanne Kok.

Burghplein gevaarl¡¡k?! ?

Onlangs is er op het Burghplein om
ca. 19.00 uur een buurtgenootje (8
jaar) op de grond gegooid, geschopt,
geslagen en met de fiets over hem
heen gereden, omdat hij zijn eigen bal
niet wilde afstaan. De agressieve jon-
gen, 10 jaar oud!, woont weliswaar
niet in onze wijk, maar komt regelma-
tig met zijn vriendjes op het Burgh-
plein. Tevens had hij zijn vriendjes
opgezet om mee te helpen met de
attuiging. De oudere broer van het
slachtoffertje werd eveneens ge-
schopt. De 3 jongens verdwenen van
het plein toen een ander klein kind zijn
moeder ging halen.

Nu de vraag: waar gaat dit heen?
Kunnen we onze kinderen dan niet
meer veilig na 17.00 uur alleen laten
spelen op ons mooi opgeknapte
plein? Moeten we dan toelaten dat
onze buurt verloedert door dit soort
praktijken? Als jongens van ca. 10
jaar al hiedoe in staat z'rjn, hoe moet
dit dan verder? Was er op dit uur mis-
schien geen volwassene meer aan-
wezig die dit heeft zien gebeuren?

Eerlijk: Met open mond en ogen groot
van verbazing heb ik dit verhaal aan-
gehoord van de moeder van dit kind
en ik kon het nauwelijks geloven,
maar de blauwe plekken en schram-
men spreken voor zich!

Anka Broers.

Wilt u ook uw mening in de knnt kwijt, of reage-
ren op een van de a¡tikelen in de krant, stuur
dan uw stukje aan een van de redactieleden. De
redactie behoudt zich wel het recht voor artikelen
in te korten.

Stichting heeft box met
versterker aangeschaft

Het stichting bestuur heeft een luid-
sprekerbox met ingebouwde verster-
ker aangeschaft. ledere keer weer
was het een probleem om bijtoespra-
ken en dergelijke de sprekers ver-
staanbaar te laten zijn voor alle
aanwezigen. Het huren van dergelijke
apparatuur werd uit kostenoverweging
vaak nagelaten of deze bleek niet
goed te voldoen. We zijn dan nu door
het sponsorgeld in de gelegenheid
gesteld een (voor de kenners) JBL
box met ingebouwde 250 watt ver-
sterker en bijbehorende microfoon
aan te schatfen. Ook is er een CD-
speler of cassettedeck op aan te
sluiten. Deze box is voor iedereen in
de wijk te huur voor .f35,- per gele-
genheid (per dag). Aangezien het hier
om een kostbaar voorwerp gaat zal
een borg van f2æ,- worden ge-
vraagd. Bij defecten en of schade
zullen eerst reparaties hiervan worden
betaald. De box is te reserveren bij
Ton van der Pluijm Burghstraat 10
2123394.
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De Batavia
De woensdag voor Hemelvaart was
iedereen al vroeg aanwezig bij de

bus. Hier bleek dat Fred, de organi-
sator van de eerste avond, behoorlijk
gehandicapt was door het breken van
zijn hak. Z'rjn been zat in het gips en

hij kon zich alleen goed verplaatsen in
een rolstoel. Die paste nog makkelijk
in de bus, en na een roerend afscheid
van alle moeders gingen we met een
rustig vaartje naar Lelystad. Daar
maakten we een tussenstoP bij de

Werf waar de Batavia is gebouwd en

waar nu hard gewerkt wordt aan een
replica van de 'Zeven Provinciën''
Vooralde rondleiding door de Batavia
was interessant. Het was niet voor te
stellen dat er enkele honderden men-
sen in de kleine ruimten de lange reis
naar lndië maakten. Na de lunch ging

het in hetzelfde rustige tempo naar
Holwerd, zodat we net oP tijd bij de
veerboot waren. De eerste avond
was om te acclimatiseren, maar bleek
in het teken te staan van kussenge-
vechten. Ook voor de vaders was het
een drukke avond, want Fred had

voor ons nog een oPdracht in Petto.
Vanuit zijn rolstoel gaf hij ons uitge-
breide instructies voor het maken van
een love-tester, annex vochtigheids-
meter.

Zakken vullen, lopen en werPen.
De volgende ochtend leek het even
mis te gaan, toen er geen brood was.
Gelukkig werd tegen negen uur een
grote doos met verse broodjes be-
zorgd. Na het ontbijt volgde de atwas.
Er leek geen eind aan te komen. lk
dacht nog even dat iedereen 2 borden
en glazen had gebruikt, maar een af-
was voor 63 mensen is gewoon heel
groot. ln de ochtend gingen de oudere
kinderen met een gids een natuur-
wandeling maken. Dit was een groot
succes, alleen waren sommige vaders
niet enthousiast toen bleek dat allerlei
botjes en konijnenschedeltje Perse
mee moesten in de bagage. De klei'

nere kinderen gingen een strandwan-
delingetje maken, schelpen zoeken en

natuurlijk een ijsje eten. De middag
was ook weer aan het strand, maar
nu voor de spoÉdag. Door de harde
wind klaagden de kleinste kinderen
dat ze werden gezandstraald, maar
toen de wedstrijden begonnen deed
iedereen heel hard mee. Eerst met
zandzakken vullen, toen rnet zaklopen
en daarna zakwerpen. Het was leuk
om te zien hoe de kinderen van ver-
schillende leeft'rjden elkaar hielpen en

aanmoedigden.

Playback door de vaders
Na het eten van de Osinski-brothers
was het tijd voor een nieuw onderdeel
in het programma waar de vaders
nogal tegenop zagen. Kiki en Roos
hadden van te voren een oPdracht
gegeven aan een aantal vaders om
met anderen een PlaY-back nummer
voor te bereiden. Vooral de jongste

kinderen keken hun ogen uit, die had-

den nog zelden een PlaYback show
gezien en zeker niet met hun eigen
vader. De jury was gelukkig zeer te-
vreden en kon na lange beraadslagin-
gen met moeite tot een eerste Prijs
komen. Die was voor de sPice girls
die de beste pedormance hadden ge'
geven. Nadat de kinderen naar bed
uyaren gegaan (dat ging nu veel beter,
een nacht te weinig slapen helpt een

boel), begon de feutenavond' Sinds
een paar jaar is het gebruikelijk dat de
nieuwe vaders een feutenavond ver'
zorgen. Dit keer was de beuft aan
Hans, Frans en mijzelf. We hadden
alles geheim gehouden en Pas lang-
zaam werd duidelijk wat de bedoeling
was. ln groepen moest iedereen een

hoorspel maken en uitvoeren. Voor
elke groep was er een inleiding voor
het verhaal en een aantal karaKers
waaruit ze konden kiezen. Een aantal
karakters zaten bijandere groepen en

moesten eerst via onderhandelingen
en betaling van feutengeld verkregen
worden. Het is iedereen uiteindelijk

gelukt om een verhaalte maken en uit
te voeren. Bij het uitvoeren konden de
groepen het etfect nog vergroten door
schaduwbeelden te maken. Niet elk
verhaal was even goed te volgen,
maar iederen heeft vreselijk moeten
lachen.

De sponsorcommissie
De volgende dag was de beurt aan de
sponsorcommissie. Deze club van
vaders met een eigen bedrijf sponsor-
de een aantal activiteiten (en het
bier!). We kregen allemaal een vlieger
met uiteraard de namen van alle
sponsors er op. Wind was er genoeg.
De vliegers gingen op het strand dus
snel omhoog, maar zaten ook zo in
elkaar gedraaid. Daarna was het tijd
voor een cultureel evenement. Dit
moest natuurlijk het natuurmuseum
zijn, waar ook de botten van de aan-
gespoelde walvissen zijn te zien. Met
Hemelvaart waren er jammer genoeg
nog maar enkele botten te zien, maar

De ook van buiten het Witte DorP
door velen bezochte 'witte marld'
moest vanwege de renovatie'werk'
zaamheden op het Burghplein nu oP

straat worden gehouden. Deze (tijde-
lijke) verplaatsing deed gelukkig niets
af aan de gezellige sfeer. Er werden
goede zaken gedaan oP de markt. OP

het Burghplein zelf waren kinderspe-
len en bouwde de scoutinggroep aan
een spectaculaire kabelbaan. ln de
'bak' van het Burghplein was een
mooie feesttent opgebouwd waar
overdag spelletjes waren,'achterwerk
in de kast', en kon men een ballon
ophalen en oplaten voor de officiële
opening van het plein. etc. Veel be'
kijks trok ook de 'Piekentent' van Kiki,
Nina, Mieke, Roos en Eef.

Vele honderden kinderen - volgens de
organiserende commissie zijn het er
ieder jaar meer - kochten hier hun

spelletjeskaarten. Vieren van Konin'
ginnedag op het Burghplein is populair
in Eindhoven! De bar in de tent was
zowel overdag als 's avonds een ge'
liefd ontmoetingspunt van de bewo-
ners van het Witte DorP om bij te
praten.

Pagina 7

ook de rest van museum was leuk. Al

deze activiteiten maken hongerig,

maar ook daai had de sPonsorcom-
missie voor gezorgd. Toen we bij de

boerderij terugkwamen werd het buf-

tet net bezorgd.
's Avonds was het de beurt aan de
kinderen om zenuwachtig te zijn. Nu
moesten zij optreden. Bij het open
podium mochten ze zelt kiezen wat ze
zouden doen, ze hadden het dus veel
makkelijker dan de vaders. Hierbij
bleek dat er veel talent tussen de kin-
deren zit. De hoofdprijs was voor Jes-
sie'l Herminez met een uitvoering van
het bekende nummer van Celine Dion
over de Titanic. Door veel verschillen-
de optredens! van een goochelnum-
mer en een sprookje tot de spice girls,
was het een erg geslaagde avond.
Daarna was er nog een triviantspel tot
diep in de nacht. Gelukkig was de
volgende dag de laatste, zodat ieder-
een weer wat bij kon komen van een
erg geslaagde en erg intensieve He-
melvaderstour.

Lex Bosselaar

Het openingsfeest 's avonds lcruam

wat traag op gang, maar eenmaal in

'full swing' ging het goweldig' Veel
bekijks trok het spontane 'street dan-
cing' van een aantal kinderen onder
bezielende leiding van enkele wijkbe-
woonsters. Tot veler teleurstelling
moesten het orkest en de disc jockey

echter al snel na het middernachtelijk
uur met hun oPtreden staken. Het
feest ging daarna toch nog door tot de
kleine uurtjes en vond een natuurlijk
einde omdat het bier oP was, de wijn-
flessen leeg en slechts een enkel
glaasje spa rood nog de weg kon vin'
den naar de dorstige kelen'

Het was een Prachtig feest, waarbij

het fijn was te constateren dat er ¡n

het Witte Dorp en de Witte Burg zo-

veel enthousiaste vrijwilligers zijn om

op wat voor manier dan ook mee te
helpen in de organisatie. Het voert te
ver om hier de namen te noemen, (we

zouden er een hele Pagina van de

krant mee kunnen vullen), maar oP-

rechte DANK aan allen.

w¡ik

De Hemelvaders op Ameland:
Wad Nou?
teder jaar gaat er een groep van voornameliik Witte Ðorp vaders met hun kinderen

met Hemelvaañ een aantal dagen op stap. tn totaal waren er dit iaar 19 vaders en

44 kinderen die meegingen naar Ameland.

Geweldig Koninginnedag feest op het Burghplein

Koninginnedag 1998 stond het Witte Dorp in het teken van de opning van het ve.n.

nieuvíde Burgnpøin. Het was een prachtig feest en wat ziin we trots op'ons' plein!

En het is nu ook een plein, bekend van radio, krant en televisie. Verhalen in het

Eindhovens dagbtad, maar ook in NRC/Handelsbtad, TV-documentaire op TV 8,

foto's van het õpeningsfeest in De Telegraaf.... Het Witte Dorp staat opnieuw op de

wereldkaart.

Brugt Groenevelt
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Thijs van Gorp vertelt
De goudstukken re¡s

Uitslag ballonnenwedstrijd Koninginnedag
Witte Dorp tot in Steenwijk bekend!

, *-l

300 jaar geleden was er een piraten-
schip die een Engels koopvaardijschip
had veroverd die vol met peper zat.
En de piraten pauzeerden bij een pi-
raten dorp. Daar hebben ze alles voor
goud geruild en ze wilden niet andere
piraten beroven. Ze verstopten het
goud in een grot en toen gingen ze
weer op roof uit.

Ondertussen kwamen hongerige half
blinde mensen en die vonden het
goud. Ze dachten dat het goud aard-
appels waren. Ze probeerden het
goud te schillen. Dat lukte dus niet en
ze kwakte het in de zee. De p¡raten
zagen het en schrokken ewan. Ze
wisten dat het hun schat was omdat
het uit de grot viel. Een walvis dacht
dat het gele vissen waren en at het
op. De walvis ging naar het piraten-
dorp dat tegen de zee aanligt. Er zr¡n
twee piratendorpen. De walvis spoel-
de aan. De piraten hadden hem
opengesneden om hem te gebruiken.
Opeens kwamen er allemaal goud-
stukken uitgerold. Ze borgen het op in
een schatkist en begroeven het. Ze
maakten een kaart waarop stond
waar de schat ligt.

Een V.O.C. schip kwam in een storm
terecht en hijwerd naar het eerste pi-
ratendorp geblazen. Dat is het pira-

tendorp waar de schat ligt en het
tweede piratendorp is het andere
dorp, natuurlijk. Het V.O.C. schip gaat
met de piraten vechten om de kruíden
die in het V.O.C.schip zitten. Dat was
vroeger heel veel waard. Het V.O.C.
schip won de strijd en de piraten
vluchtten. Zij konden de schat niet al-
leen in het dorp achterlaten dus groe-
ven ze de schat op en zetten hem op
een van de vlotten. Twee piraten za-
ten op het vlot. Het V.O.C.schip
schoot het zeil kapot. De piraten kon-
den de schat niet mee het water in
nemen want anders waren ze niet
snel genoeg om te ontsnappen. Het
V.O.C.schip voer naar de schat. De
kapitein pakte het goud en voer er-
mee weg in de richting van het andere
piratendorp en verder de zee op. Daar
kwamen ze het piratenschip van het
tweede dorp tegen die ook graag de
kruíden wou. Deze piraten veroverden
de kruiden en vonden het goud. Toen
werd het goud naar de bank gebracht.
Het was dezelfde bank waar het goud
eigenlijk vandaan kwam. Het goud
heett zo een hele lange spannende
reis gemaaK.!!

Dit was het verhaal van
Thijs van Gorp.
De volgende keer mag Jelle Rohlfs
een stukje schrijven.

Zo'n 2OO ballonnen werden ter gele-
genheid van de opening van het ver-
nieuwde Burghplein op Koninginne-
dag opgelaten. Hoewel er wat ballon-
nen direct bij de start vast bleven
haken in de boom bij de klok, kozen
er toch veel het luchtruim. Veel vin-
ders namen de moeite om de door
lrene Wolter prachtig vormgegeven
kaartjes (al dan niet met porto erop)
terug te sturen. ln totaal kwamen er
23 kaartjes terug. Soms met opmer-
kingen over de vindplaats erbij, of
sommige met het touwtje en de resten
van de ballon er nog aan.

Uit de vindplaatsen kun je reconstrue-
ren dat de meeste ballonnen vlogen
via Eindhoven-Noord richting St. Oe-
denrode, Uden-Veghel naar de Velu-
werand regio Nijmegen, Arnhem en
vandaar naar de Veluwe (Lunteren)
naar Noord Overijssel. Daar, bij Zuid-
veen, gemeente Steenwijk, landde
ook de ballon die het verst is geko-
men, zo ongeveer 200 km van het
Burghplein. Gelukkige'oplater' van de
ballon is Martijn v.d. Putten (6) van de
Heezerweg 130. Ook vlogen er enkele

ballonnen richting Oirschot Hilvaren-
beek. De ballon van Chris Moors (8,

P. Dondersstr. 31), werd bijv. bevon-
den door Boer Smits uit Oirschot die
op de kaart schreef: 'Chris, Uw ballon
was bijna op de tractor gevallen toen
ik aan het werken was. Chris, ik hoop
dat U prijs hebt'. Afz. Boer Smits, 67
jaar. De ballon van Marloes Evers (4,

St. Jansweg 26) landde in Winssen
en de vinder schreef op de kaart 'Hoi
lieve Marloes. Eindhoven-Winssen is
70 km. Onze dochter heeft Grafisch
Lyceum gedaan in Eindhoven. Vond 't
daar erg leuk. Doei'. De ballon van
..,Dekkers (6, V. Doornestr.9) werd
gevonden door Tom en Wily Faber.
Zij schreven: 'Wij vonden dit kaartje
temidden van een veld met wilde bos-
hyacinthen die we op dat moment aan
het bewonderen waren in de bossen
van Heelsum-Doon¡¡erth (ligt bij Oos-
terbeek-Renkurn, 12 mei 1998, 17.30
uur'.

De originele kaadjes zullen bij de'op-
laters' worden terugbezorgd.

Brugt Groenvelt
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Naam
Chris Moors
Joost Sars

Sophie IJsseldijk
Jose...
Ruth Spierings
Caspar Zoetmulder
Marloes Evers
Floor Wintgens
Jasper Schellens
Tess Miltenburg
Arthur Raijmakers
Loes v Hapert
Ba¡t Verschuren
A.Schuuring
W.Schuuring
Julie de Kok
Nick Elast
Martijn vd Putten
Pleun de Kruyf
...Dekkers
Dirk..
Laura de Kok

Rutten

Adres
P.Dondersstr 31

V Doornestr 20

Burghstr 64

V Doornestr 1l
St. Jansweg 24
St.Bernuþhuslaat l7
St. Jansweg 26
Spireastraat 25

St.Ch¡istoffelsft I
V.Doornestr 2

St.Odastr.T
St. Hubertusst¡ 86

leWilakkerstr 24
St.Nicasiusstr. 1

St.Nicasiusst¡. I
leWilakkerstr I
V.Doornestr 22
Heezerweg 130

Burghstr 36

V.Doornestr 9

Burghstraat 52
leWilakkerstr 1

V Doornestr 6

Vindplaats
Oi¡schot
Vorstenbosch
Harskamp
Wageningen
Randwijk
ooy
Winssen
St.Oedenrode
Hilvarenbeek
Nistelrode
Arnhem
St.Oeden¡ode

Lunteren
Eerde-Veghel
Eerde-Veghel
Ede
Yzendoorn
Steenwijk
Bennekom
Doorwerth
Leu (Wijchen)
Nistel¡ode

Gevonden door
boer Smits
E vd Lee
Hanneke Monen
J vd Laan
De Geest
Derksen
Ma¡cusse
Box
Bierkens
Schoenmakers

Ten Hoed
llastenberg
Ribbers
vd Meerakker
vd Meerakker
Diepenhorst
VanAsch
Hoûnan
v. Isselmuiden
Faber
Kuyf
Vd Lee
Verdonk
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