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S¡nterkl aasfeest

Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Eindelijk daar kwam Sinterklaas. Hij
werd hartelijk venruelkomd door me-
neer Lex, de ceremoniemeester. De
kinderen dromden om Sint heen om
hem een hand te kunnen geven.
Daarna vertrok de optocht met de
harmonie voorop naar de Blokhut. Er
werd volop gezongen onderweg. En
wat deden de Zwarte Pieten gek! De
Klimpiet klom zelfs bovenin een
boom!
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Speldjes.
Traditiegetrouw zullen er ook dit keer
weer speldjes worden uitgereikt aan
mensen die zich lnzetten voor het
witte Dorp. Kent u iemand waarvan u
vindt dat hij of z'rj een speldje Ver-
diend heett, laat het ons weten.

Stichting Witte Dorp
Vereniging Witte Burgh

en natuurlijk hard gezongen. Ook de
harmonie liet nog even van zich ho-
ren.

Tenslotte werd de bril van Sinterklaas
toch nog gevonden. En de pet van de
Hoofdpiet bleek gewoon in een zak
met strooigoed te zitten ! Toen was
de tijd gekomen dat Sinterklaas en
zrjn Pieten moesten vertrekken. Al
zingend werden Sint en zijn Pieten
uitgezwaaid.

Bedank Sinterklaas en pieten, dat
jullie weer een bezoek aan onze wijk
gebracht hebben. Aan al die tevreden
en blije kindersnuitjes was te zien, dat
jullie hen weer een onvergetelijke
middag hebben bezorgd. We hopen ,

dat jullie het Witte Dorp/de Witte
Burgh volgend jaar weer met een be-
zoek zullen vereren.

namens de Sinterklaascommissie,
Martina de Groot.

Op zondag 10 januari 1999 hopen wij
u weer te ontmoeten op de traditio-
nele Nieuwjaarsborrel. Evenals vorig
jaar samen met de Witte Burgh en
wederom op het Burghplein. Een otfi-
ciêle uitnodiging krijgt u nog in de bus,
maar noteer alvast de datum in Uw
agenda. Onder het genot van een
drankje en een hapje maken we er
weer een gezellige middag van.

^,pje geven prijzen,

I
Met Sinterklaasmuziek van de harmonie Sint Cecilia werden alle kinderen en ouders
naar het Burghplein gelokt. Kwam Sint-Nicolaas al aan? Nee, we moesten nog even
wachten. Wat zagen alle kinderen er mooi uit! Veel kinderen waren als zwarte Piet
verkleed en hadden prachtige Pietenpetten op. ln de brief van Sinterklaas had toch
gestaan, dat de Hoofdpíet zijn muts lcwijt was. Misschien wilde Piet weleen van deze
prachtige petten lenen.
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Nieuwjaarsborrel zondag 10 ianuari

ln de Blokhut mocht Sínterklaas
plaats nemen op een mooi versierde
stoel naast de open haard. Hij sloeg
het grote boek open om..... maar wat
een pech! Sinterklaas zijn bril was
weg! Nu kon hij niet in zijn grote boek
lezen. Geluk(ig kon meneer Lex hem
helpen. lntussen gingen de Pieten op
zoek naar Sint zijn bril. De Hoofdpiet
paste steeds een pet van een van de
kinderen. Hij kon gewoon niet kiezen
tussen al die mooi versierde mutsen !

Ha, Sint z'n bril werd gevonden. Wel-
nee, domme Piet, dat is een w.c.-bril !

Daar kun je niet mee lezen. En met
een duikbril ook niet ! Om de beurt
mochten er groepjes kinderen bij
Sinterklaas komen. Kinderen die goed
kunnen voetballen of turnen of
zwemmen. Een heleboel kinderen
bleken met zonder zijwielen te kunnen
fietsen. Ze mochten de Pieten even
laten zien hoe dat moest, want die
Pieten konden er niks van! Een paar
kinderen die konden judo-en wisten
een Piet zelfs te vloeren! De kinderen
luisterden vol aandacht naar wat Sin-
terklaas te vertellen had. Dat was
voor veel grote mensen heel wat
moeilijker .... Tussendoor werd er lek-
ker veel gesnoept van het strooigoed

pluim v(m) -€n, -pje I
'::ltltlurbo s: een hoed

t

n
a-

muts

Je: de
Niet alleen zijn kinderen, maar ook de
redactie van de Wit op Zwart krant en
naar alle waarschijnlijkheid de meeste
Witte Dorp-bewoners waren zeet ver-
rast over het resultaat,, een welver-
diende pluim!

Het ligt in de bedoeling van Toine om
volgend jaar Lichtjesroute 1999 we-
derom met een sprankelend idee te
komen. Wel is hij op zoek naar een
technisch, mechanisch persoon voor
de uitvoering.

veder:

ken; een -pje kr(of: de hoed)
ntaken, hem p

De bewoners van het Witte Dorp zijn
bijzonder verrast tijdens de Lichtjes-
route 1998. ln de tuin op nummer 6
van de 1" Wílakkersstraat trof men
een gigantisch groen verlicht masker
aan., bevestigd aan een boom. De
man achter het masker is Toine van
Dorst, geinspireerd door zijn 3 kinde-
ren (11, 9 en 6 jaar oud). Via een
vriend is hij in het bezit gekomen van
het piepschuim-masker. Met de nodi-
ge handigheid, verf en verlichting is
uiteindelijk deze prachtíge decoratie
ontstaan.
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De pottepet
ln de huidige pollepel gaan we terug
naar de roots van mijn man Edjoe:

Polen. De Poolse keuken kenmerkt
zich door stevige kost. Vlees, aardap-
pelen en groenten. Maar wel lekker.
Gastvrij zijn ze er ook. Als je op be-
zoek komt bij iemand, dan wordt
meteen de fles wodka (er is maar één
wodka en dat is de Poolse) oP tafel
gezet en gaat de vrouw (tja, ik kan er

niets aan doen) de keuken in. Hoezo
weinig te krijgen? Binnen een half uur
staan de schalen op tafel, met gePa-

neerde karbonades ("slager, mag ik 2
karbonnaadjes, niet te dik, geef maar
die dunne" dat kennen ze daar niet),
zutt, vlees in koolrolletjes (flaki) of
vlees in deegrolletjes (piroggi), sala-
des (tomaten met ui, of komkommer
in zute room, heerlijk) en brood.
Neen, chips en andere knabbels zijn
aan hun niet besteed. En als goede

katholieken is het vooral raak met de
feestdagen, Kerstmis en Pasen.
Hoewel het buiten deze rubriek valt
wil ik U een leuke Poolse gewoonte

met Pasen toch niet onthouden. Het is

in Polen gebruikelijk om met 2'
Paasdag eenieder die je liefhebt met
een beetje water te besprenkelen. Dat

Verbouwingsadvies gevraagd:
Wij willen onze badkamer gaan ver'
bouwen en de WC in de muurkast oP
de gang plaatsen. Wie heeft er erva-
ring met zo'n verbouwing en kan ons
advies geven m.b.t. aannemerkeuze,
kosten etc.
Bert Lubbers, Mariska v.d. Riet, Pe-

trus Dondersstr. 7 1e1.2124542

Gevraagd:
Oppas voor onze kinderen van 1 en 3
jaar. Voornamelijk's-avonds (gem. 2x
per maand) en in voorkomende ge-

vallen. Evt. gecombineerd met huis-
houdelijke werkzaamheden overdag.
Niet roken; min. leettijd 18 jr.

Tel. 040-2122557

Te koop:
Grote hoeveelheid Duplo, inclusief
kleutertrein en rails e.d.
Burghstr.'13, tel. 21 1 8359.

Gevonden:
Bij de Sinterklaasviering is een bruin
wantje blijven liggen. U kunt hem op-
halen bij Veronique Marks, Burghstr.
8, tel. 2129890.

Gezocht:

Goede vetzorger voor 2 waterschild-
padden.
lnteresse? Bel dan 040 - 2940500. Of
loop even naar de St Odulphusstr. 1.

Roos Ong

al gauw ontaardt in jongens die met
grote emmers water de meiden staan
op te wachten ligt wel voor de hand.
Ook ik heb er thuis aan moeten gelo'
ven.

Nu het recept. Vlees, kool en aardap-
pelen dus, het kan bijna niet anders.
Je hebt nodig:
1. 2 uien
2. aardappelen
3. 1 rode kool
4. speklappen, in blokjes gesneden
(en niet van die dunne).
5. Potje zure room

Ui snipperen en fruiten. Aardappelpu-
ree maken. De rode kool koken , als
de kool gaar is dan afgieten en potje

zute room er doorheen mengen.
Speklappen in blokjes uitbakken. Doe
de uien op de bodem van een oven-
schaal, daarop de rode kool, dan de
spekblokjes. Alles afdekken met de
puree. De puree bedek je met vlokjes
boter paneermeel. Een half uur, bij

200 graden in de oven. Daarna lekker
smullen, de wodka hoeft niet Per se.

lk geett de pollepel door aan onze
buurvrouw Elly. Misschien iets met

fruit?, dat zou wel lekker zijn.
Betsy Osinski

Te koop:
1 paar witte kunstschaatsen maat 38
en 2 kinderfietsen 24' (58 cm) met
licht. Een Altra en een Batavia.
Fam. Rooimans, Burghplein 9, tel.
2114112.

Te huur:
Voor feesten en part¡jen:

Poppenkast.
Deze was te zien op de Koninginne-
dag op het Burghplein. Kosten: f15,-
per dag. lnlichtingen: 2125445, Toine
Verhappen.

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

Jacov.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,

tel.2120112

Te koop:
Vin du Dok, de huiswijn van het Witte
Dorp. 111,- per fles. Verkrijgbaar bij

Veronique Marks, Burghstraat 8, tel.
2129890

Te huur:
Het Witte Dorp heett een Kärcher ho'
gedrukspuit te huur. f10,- Per dag,

f7,50 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.

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties te plaatsen. Wij rekenen

f2,5O per advertentie, U kunt uw ad'
vertentie of oproep inleveren bij elk lid
van de redactie.

24

n

17

11

11

E

I

15

26

23

20

12

3 4

27

18

'10

5

'19

6

16

o nn¡n

Men neme een vin du dok W¡dog ram

Advertenties

Ook deze keer hebben Peter en Mari-
an weer een widogram gemaakt. U

kunt dus de kerstdagen lekker Puz-
zelen. Ook deze keer verloten we
weer een fles Vin du dok onder de in-

zenders. Een goede reden om tijdens
de kerstdagen te proberen het Wido-
gram op te lossen en het resultaat in

te leveren op de St. Odulphusstraat
19.

Horizontaal
1. Spook met manieren (9)

7. Dit beest is niet in orde (6)

8. Kleinbesnaard instrument (7)

9. Boerenklusje (6)

1 1. Schuinsmacheerder (5)

12. Spaakmakende uitvinding (4)

13. Lach-niessalvo (4)

14. Piet's eigen smile (10)

17. Verspillende misstaP (5)

21. Rechterlijk stukje lichaam (7)

23. Snelvaartuig (4)

24. Gekke vorm (3)

25. Ex-militair mist doel (9)

26. Servies voor pruillipjes (6)

27. Omkeerbaar getal (5)

Verticaal
1. Jongens zijn onbeholpen (7)

2. Miss Bommelerwaard (11)

3. Dit meisje is in balans (9)

4. Kip op gitaar (8)

5. Poolse of Duitse rivier (4)

6. Juist gevonden (7)

10. Heelvroeg (2)

15. Geel2 (4)
16. De kunst van het niet doen (7)

18. Natuurverschijnsel mag naam
hebben (6)
19. Clandestiene gezondheidszorg (6)

20. Alternatieve dankbetuiging (5)

21. Grammaticale nonsens (5)

22. Eetgewoonte komt hard aan (4)

23. Brandende liefde (4)

Oplossing vorige widogram:
Horizontaal:
1. kruimeldief, 7. iris, 8. enter,
10. Polen, 11. ezelsbruggetje,
13. liaison, 14. enigst, 16. tig, 18. riet,

19. expositie, 22. rorschachtest,
23. geestig, 24. spa.
Verticaal:
1. koeienletters, 2. uitgerangeerd,
3. loper, 4. inloggen, 5. fin, 6. pietjes,

9. resusaap, 12. emigreren, 15. tutu,
17. biecht, 20. oehoe, 21. step.

I2o/o vol

0,7 5 L.

Vin du Dok



Witte Dorp-voetbalteam wint eindeliik! !
Eindelijk staat de wisseltrofee voor voetbalteams op de schoorsteenmantelvan een
huis in het Witte Dorp. Jarenlang verloren de Wit-Zwarte voetbalsterren van de man-
nen van de Witte Burgh. Dit jaar was de wraak zoet.

De jaarlijkse voetbalwedstrijd om de
eer werd dit jaar gedomineerd door
het team Witte Dorp. De partij eindig-
de na de otficiële speeltijd in 2-2,
maar de combinatie van jonge garde
en ervaren rotten was sterker dan de
Witte Burgh Boys. Al kwam het team
u¡t het nieuwe dorp wel op voorsprong
door een foute uittrap van ondergete-
kende, de keeper. Via een flitsende
combinatie werd het 1-1. Een van
richting veranderde bal verdween in

het net van het Witte Dorp, maar weer
kwam sterke collectief terug.

Zonderling
Het gelijkspel leidde na het laatste
fluitsignaal van de soms wat warrig
leidende scheidsrechter tot een zon-
derling beeld op het voetbalveld: een
discussie over de voortgang. Moest er
verlengd worden of bleef het gelijk?
Maar de trofee moest toch door ie-
mand mee naar huis genomen wor-
den. Dus moesten strafschoppen
deze Match of the Year beslissen. Het
werd een thriller van de eerste orde
waarvan Hitchcock het scenario ge-
schreven zou kunnen hebben.
De vermoeidheid speelde alle acteurs
parten. Maar weinig penalty's werden
secuur ingeschoten, de meeste gin-
gen hard rechtdoor of hard naast het

Bij de foto:

Klein nieuws
De storm heeft ook in het Witte
Dorp voor schade gezorgd. ln het
gangetje tussen de St. Odulphus-
straat en de Burghstraat zijn en-
kele betonplaten van de
tuinafscheidingen omgewaaid.
ln de St. Odastraat is een keulse
pot met plant gestolen.
Waar bl1ft de ijsbaan op het
plein? We hebben die rvel gemist
tijdens de laatste vorstperiode.

Heeft u klein nieuws voor deze ru-
briek, wilt u dit melden aan de redac-
tie? Wij zorgen dan voor plaatsing in
de volgende krant.

doel. De beide keepers konden zo
uitgroeien tot de helden van de wed-
strijd. Ondergetekende, voor het eerst
in de goal in een voetbalwedstrijd,
werd uiteindelijk zelfs bijna op de
schouders van het veld gedragen.

Late reactie
ln de tweede serie van vijf straf-
schoppen kon de schrijver dezes zelfs
vier keer de bal niet ontw¡jken. Eigen-
lijk was het de late reactie van deze
gelegenheidskeeper die maakte dat
hij steeds op de goede plek stond en
nog net een vuist of een voet tegen
de bal kon zetten. Een beetje doel-
man had allang in een van tevoren
uitgezochte hoek gelegen.
Vier gestopte freekicks was genoeg
om de Witte Burgh Boys te stoppen.
De strijd was gestreden, de trofee kon
eindelijk in het Witte Dorp blijven. Hij
staat bij Jeroen Raijmakers in de
Odastraat op de schoorsteen. En dat
is verdiend, want Jeroen was de ma-
nager achter het team. Bovendien kan
de modern vormgegeven prijs als een
pleister op de wond gezien worden.
Jeroen heeft immers nog steeds last
van zijn nek als gevolg van een ge-
richte kopbal tijdens de wedstrijd.

MichelTheeuwen

Golofon

Het team van het wifte Dorp dat met succes de witte Burgh Boys bestreed. De
voetballers waren: Henk van de vondervoort, Leo schlickettian, Hans van Amels_
voort, Jorn Munnik, Toyt rgn der pruym, Edjoe osinski, Gijs Banken, Mart smurders,
Niek Rohlfs, sander Kreijns, Jan van de Moesdijk, Roy Gbenen, Nick osinski, Joosit
Banken, Jeroen Raymakers en MichetTheeuwen.

a Redactie:
Lex Bosselaar, St. Odulphussf. i9
Rufr Hameleers, St. Odulphussb. 1

Sylvia Hollanders, St. Odulphusst.26
Marian v.d. Laag, St. Odulphussb.4l
Michel Theeuwen, St. Odasfaat g

2212o112
-æ40500

=2112€€€r2134191
Ì2125545

a
Kopij voor het volgende nummer:
voor 1 februari 1999. De redactie behoudt zich
het recht voor stukken in te korten. Kopij zo mo-
gelijk op floppy aanleveren bij de redaciiã. E_mail
kan ook:
Lex.Bosselaar@ iae.nl of
witdorp@dse.nl

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

Sportdag

Volleybalwedstr¡¡d
"De Witte Burgh" - r'Het Witte Dorp"
12 september 1998
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Het publiek heeft, onder het genot van
drankjes en het zonnetje, beide teams
geweldig aangemoedigd. Met het
professionele materiaal en onder lei-
ding van scheidsrechter Niek Goverde
werd het weer een zeer spannende
strijd die uiteindelijk met 2-1 werd ge-
wonnen door het team van "De Witte
Burgh". Daarom volgend jaar revan-
che.

Maar waar is de wisseltrofee ?
Miriam Banken

een snelle tijd te realiseren in de om-
loop van het Burghplein. ln verschil-
lende leeftijdscategorieën streden zij
om de lekkerste lolly. Elke deelnemer
mocht individueel een rondje rijden
over het asfalt. De tijden werden ge-
klokt met een stopwatch. Dat hier
voornamelijk jeugdige kemphanen
vertegenwoordigd waren, zal niemand
verbazen. Welke volwassene laat zich
graag aftroeven door een snelle puk?

Winnaars skaten
ln het kort nog even de prijswinnaars:
in de categorie van de vijfjarigen liet
Julie Kok een tijd van 57,2O seconden
noteren. Bij de zesjarigen was Vince
Verhoeven met 43,70 seconden net
iets sneller dan Paul Bos (44,69).
Snelste dame was hier Sophie lJssel-
dijk (45,31). Joep Scheerlings was net
iets langzamer dan Vince Verhoeven
maar met zijn tijd van 43,73 seconden
was híj bij de zevenjarigen toch de
snelste. Misschien ook wel omdat in
deze categorie verder alleen meisjes
hadden ingeschreven waarvan Luna
Dekkers met 45,10 de snelste bleek.
Tot slot was er een grote groep acht-
plussers die twee rondjes moesten rij-
den om bij de finish te komen. Harm
lJsseldijk realiseerde een prachtige
tijd van 1 minuut en 1,68 seconde.
Daarmee bleef Harm concurrenten als
Harrij Rooimans (1 ,08,24) en Maddy
Rutten (1,13,53) ruim voor.

op 12 september was het weer zover.
De inmiddels alom bekende sportdag,
waarvan ook de volleybalwedstrijd
van de damesteams van "De Witte
Burgh"en "Het Witte Dorp" een be-
langrijk onderdeel is, vond voor het
eerst plaats in de nieuwe "bak".

De voorgaande dagen regende het
veel en er kon dus niet echt geoefend
worden. De dag zelf begon wat som-
ber maar werd uiteindelijk een fantas-
tische sportdag waar iedereen zich
goed heeft kunnen amuseren.

Ballen en skaten
Na de voetbalwedstrijd werd een start
gemaakt met de pleinactiviteiten.
Zestien duo's in leeftijd variërend van
5 tot 78 jaar namen de gelegenheíd te
baat om een balletje te werpen in de
grintbak. Tot verrassing van het pu-
bliek bleek de jeugd het verrassend
goed te doen. Niet gehinderd door het
gewicht van de ballen noch door wed-
strijdtactieken gooide de jeugd keer
op keer de ballen dichter bij het var-
kentje dan de geoefende volwasse-
nen.

Sterren
Met name Noor van Gorp speelde de
sterren van de hemel. Samen met
haar vader Leon, die amper een bal
hoefde te gooien omdat de eerste
worp van kleine Noor vaak al vol-
doende was voor de winst, bereikte
Noor de finale. Daar stuitten vader en
dochter op de uiteindelijke winnaars.
Theo Vermeulen en Níek Goverde,
beiden afkomstig uit de Gebr. Van
Doornestraat, bleken ongenaakbaar
en waren niet bereid cadeautjes weg
te geven. Beiden waren net terug van
hun vakantie in Frankrijk waar zi! da-
gelijks geoefend bleken te hebben. De
derde plaats werd veroverd door
Maartje de Kruijtf(6) en Eva Geraedts
(5 jaar), die in de troost finale Fleur
(9) en Daan van Dam (5) hadden ver-
slagen.

Lekkerste lolly
Terwijl de ballen door de grintbak vlo-
gen probeerden een dertigtal skaters

Wieger Cornelissen
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Steden band Ei nd hoven-Chinandega
At 12 jaar bestaat de stichting stedenband Eindhoven - chinandega' Behalve on'

derstáuning en begeleiding bii proiecten is er een uitwisseling van kennis en mens-

kracht op-gebied-van onderwiis, gezondheidszorg, emancipatie, vrouwengroepen'

iàrXpøåtsén, zwerfkinderopva-ng én andere contacten in de samenleving van Eind-

hoven en Chinandega.

Als u het prettig vindt mag u ook aan-

bellen of oPbellen wanneer het om

specifieke kleding gaat. Wij doen wel

een dringend verzoek aan u over de

kleding die u weggeeft.
- Schoon
- Met knoPen of rits eraan

- ln goede staat dus niet kaPot.

Het klinkt misschien wat overdreven,

maar u zou eens een willekeurige

dinsdagochtend moeten komen kij-

ten wãt er soms in de zakken zit. (ie-

dere dinsdagmorgen tot 11.00 u'

sorteren wij de kleding).

Een van de actieve groePen is de

vrouwengroep. Deze groep probeert

met verkoop van 2e handskleding
geld bijeen te brengen om vrouwen-

þro¡ecten in Chinandega te onder'

steunen. Deze projecten lopen uiteen

van opleiding tot timmerwerlo¡rouw of

voorlichting over gezinsbeperking en

of seksueel overdraagbare aandoe-

ningen. Veel van deze projecten wor-

den opgestart of ondersteunt voor de

allerarmsten in Chinandega. Om dit in
goede banen te leiden heeft de Ste-

ãenband een Nederlandse coördinator

aangesteld in Chinandega. Zoals u

weet ligt Chinandega in Nigaraqua'

Het land dat met Honduras het meest

getroffen in door de oorkaan 'Mitch"'

foaarom dit schrijven voor u, hier in

het Witte DorP? ledere week is er

verkoop van 2"-handskleding om ge!-

den te verzamelen voor de verschil'

lende projecten. OP zaterdag van

10.00 u. tot 13.00 u. GennePerweg 9

(oude Theresiaschool naast Em-

maus).

Om nu steeds goede kleding te kun-

nen verkopen hebben wij aanvoer no'

dig van kleding' Wel ons voorstel is

simpel.
lJ kunt iedere le Maandag van de

maand fussen 18.00 en 19.00 uur

kleding in goed gesloten zakken
neerzetten opzii van St. Odulphus'
straat 2 (biikeuken). behalve de

maanden Januari en Augustus).

Wijvan de vrouwengroep Stedenband

Eindhoven - Chinandega wensen u

t Àê
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prettige feestdagen en u kunt er van

overtuigd zijn dat biina 100% van de

opbrengst ten goede komt aan groe'

pen en individue n in Chinandega.

-t

Stedenband Eindhoven Chinøndega

Wilt u ons werk financieel steunen

dan kan dat onder:
Stedenband Eindhoven-Chinandega
Demer 38
5611 AS Eindhoven
Postbank 1659705

Toine VerhaPPen
St. OdulPhusstraat 2

Tel2125445
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Met de muziek mee (deet 4)
Ats jullie dit stukje lezen hebben we net met elkaar een leuke Sinterklaasmiddag

achier de rug en'hebben een aanta! leden van het Stratums Muziekkorps'Sint Ceci-

lia' Sinterklaas en de Zwarte Pieten met een groot aantal kinderen begeteid van het

Witte Dorp naar'de Blokhut' in de lriswiik.

w
Kerstdienst
Maar binnenkort zijn er nog twee op'
tredens van het comPlete Stratums
MuziekkorPs, die zêêr de moeite

waard zijn en waarvoor we u van

harte uitnodigen. Het eerste optreden

is het Kerstconcert. Dat vindt plaats

op donderdag24 december in de St'

Joriskerk. De kerstdienst, die door het

Stratums MuziekkorPs wordt oPge-

luisterd, begint om 19.00 uur maar

vanaf '18.30 uur speelt het korps al in'

De St. Joriskerk heeft een prachtige

akoestiek en de mooie en stemmige

stukken die er worden gesPeeld ko'
men daarin Prachtig tot hun recht'

Een perfecte manier om in Kerst-

stemming te komen'

draai weer te vinden na alle perikelen

van het afgelopen jaar. (drie dirigen-

tenwisselingen, het concours en de

verhuizing naar een andere repetitie-

ruimte.) Tijd om onze blik weer eens

op de toekomst te richten en te wer-

ken aan uitbreiding en verbetering van

het korps. Bepaalde instrumenten-
groepen zijn helemaal niet of zwak
bezet. We z'rjn hard op zoek naar een

hoboist en een fagottist (M/V). Ook de

hoornsectie heeft dringend behoefte

aan versterking, evenals de slagwerk-

groep. Speelt u zelf een dergelijk in-

ãtrument of kent u iemand die deze

instrumenten spelen of willen leren

spelen? We houden ons van harte

aanbevolen. Dat geett het korPs de

mogelijkheid andere stukken op het

repertoire te nemen'

Opleidingsorkest
Een ander Punt van aandacht is hoe

we jonge mensen kunnen interesse-

ren om bi¡ het korps te komen spelen'

Gelukkig zijn er weer een paar kinde'

ren bij fiet Opleidingsorkest gekomen'

maar het bl'rjft véél te weinig, terwijl

het leren samen sPelen in een har'

monie toch een geweldige basis vormt

om later ook in andere muzikale sa-

menstellingen te kunnen sPelen'

Daarom: als je bezig bent te leren een

instrument te bespelen, blijf dan niet

alleen oP je kamer worstelen, maar

meldt je aan bij ons opleidingsorkest'

Dit is het weer voor deze keer' Het

Stratums Muziekkorps wenst al haar

donateurs in het Witte DorP en de

Witte Burgh van harte Prettige Feest-

dagen en een Goed 1999. En graag

tot ziens op onze o"'0. 
"oLïInïko*.

Nieuwiaarsconcert
Het tweede oPtreden is oP dinsdag 5
januari. ln onze nieuwe repetitieruimte
-GemeenschaPshuis 

HagenkamP, Ma'

ria van Bougondiëlaan 6, (dit is achter

het belastingskantoor) geeft het Stra-

tums MuziekkorPs haar iaarlijkse
Nieuwjaarsconcert. Dat is's-avonds
en begint om 20'00 uur. De zaal van

onze nieuwe repetitieruimte is groter

en biedt veel meer mogelijkheden tot

het geven van conceden' We zouden

het erg oP Prijs stellen als we een

aantal donateurs uit het Witte Dorp

zouden mogen begroeten. Het is een

goede gelegenheid om te zien en te

horen dat we als harmonie niet alleen

marsen spelen op straat (dat is overi-

gens maar heel sPoradisch)' maar

óok leuke, aan sPrekende andere mu'

ziekstukken op het repedoire hebben'

Uitbreiding van het korPs
Langzamerhand beginnen de leden

van het Stratums MuziekkorPs hun

Aan dit oude kinderuersje moest ik
denken een Paar weken geleden. OP

een druilerige namiddag zat ik enkele

foto's te bekijken van het Witte Dorp

vlak na de oorlog. Wat het meest oP-

valt aan die foto's zijn de brede stoe-

pêñ, de ruimte en nauwelijks

geparkeerde auto's langs de kant'

Onwillekeurig dwaalt mijn blik naar

buiten en heb meteen vergelijkings-

materiaal anno 1998 . Wat een ver-

schil! lnderdaad de stoePen ziin

smaller want er zijn parkeerplekken
gemaakt voor onze'Heilige Koe'. Voor
ãe een wat meer heilig dan voor de

ander, maar toch".. deze automo-

bielen staan er !

lnmiddels lijld het wel of er steeds

meer auto's bijkomen. Er is dus te
weinig ruimte om al deze voertuigen

te parkeren. Je kunt het misschien

ook omkeren. Wij Passen ons niet

aan, aan de ruimte die er is. Toen ik

ruim drie jaar geleden in deze wijk

ben komen wonen vielen mij een

aantal dingen op waaronder de mobi-

liteit (lees hoeveelheid auto's) in het

Witte Dorp. En dat is nog zo. Het par-

keren op de stoePen is bijna ge-

woonte geworden! Om te voorkomen

dat er oP de hoeken oP de stoeP

wordt geparkeerd is het wellicht de

moeite waard om paaltjes te plaatsen'

Of moet het zoals een kind laatst op-

merkte : "Als iedereen die één auto

heeft voor zijn eigen deur ParkeeÉ'
De andere die er twee hebben mogen

de gaatjes opvullen en mensen die er

OriJpei nuis hebben dat is zoveel dan

weei ik het niet meer" Einde citaat'

Wat kan een volwassene hier nog aan

toe voegen.

Toine VerhaPPen
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I would like to thank the people of
Wiüe Dorp for the kindness shown to
us during our recent visit to Eindho-
ven on the 9th & 10th October. We
were looking for the house where my
father, Sergeant Howard Clarke
stayed during the war from the 7th
October 1944 to the 21st January
1945, with Dr. & Mrs X Walters at
Geldropseweg 164.

I would especially like to thank Carla
Evers of Geldropseweg 162, who took
time during her busy day to show us
the book on Witte Dorp and give us
the names of the people who m¡ght be
able to sell us a copy. She also gave
us the name and telephone number of
the man who lived in the house before
her, for many years, who may be able
to give me more information. Later
that day with the help of several peo-
ple, including Marian v.d. Laag, we
were able to purchase the book and
calendar.

Dr. & Mrs X Walters were very kind to
my father, even sending many letters
to my mother to tell her that he was
safe and well and I would like to trace
any member of the Walters family

who may still be alive. Or anyone
who has memories of the British sol-
diers who stayed in Witte Dorp at that
time.

Looking through the book I have
found a picture on page 63 of a mo-
torcyclist who bears a remarkable
likeness to my father and if anyone
has any more information about the
photograph, can they please pass it
on to me.

"A poor souvenir" was the simple
message on the lid of a chess set
given to my father by Dr. & Mrs Wal-
ters, together with their address and
the dates he stayed there. This is all
the information we have and any help
in piecing together these years of my
fathers life would be much appreci-
ated.

Many thanks.

Roy Clarke.
43, Cannock Road

Burntwood
Statfordshire

WS7 OÉL
England

MaxBS@compuserve.com

Alle initiatief nemers bedankt!

lnmiddels zijn de bladeren weer bijna
van de bomen verdwenen. Voor de
vrijwilligers is dat tevens het sein om
de lampjes en kabels op te ruimen.
Zoals U misschien heeft gezien is al
het materiaal inmiddels weer verdwe-
nen, en zijn sommige bewoners er
zetfs op vooruit gegaan. Er bleken
nogal wat erkers onder water te
staan, die tijdens het opruimen zijn
"doorgeprikt". Dit is dan ook het juiste
moment om nogmaals de vrijwilligers
van harte te bedanken voor alle

wijk Nieuwland, waar de woningen een welzeer treffende

Het Witte Dorp is een van de zoge-
naamde jonge monumenten, bouw-
werken uit de periode 1850-1940.
Sinds enkeljaren zijn we aangewezen
als Gemeentelijk monument. Daar-
mee wordt beoogd dat er geen wijzi-
gingen aan de buitenzijde van de
woningen aangebracht kunnen wor-
den, zoals bijvoorbeeld een dakkapel.
ln 1993 heeft de gemeente ons voor-
gedragen als Rijksmonument. Daar-
mee wordt de bescherming nog beter
geregeld en kunnen de eigenaren
mogelijk tegemoetkoming in de on-
derhouds- en restauratiekosten ont-
vangen. Minder bekend wellicht is de
betrokkenheid van Rijksdienst van de
Monumentenzorg, die periodiek in-
specties verricht aan de woningen en
deskundige adviezen verstrekt.

vertonen!

Het VOF-bestuur informeert om die
reden zo nu en dan bij Gemeente en
Provincie naar de voortgang van de
procedure. Na vijf jaar vragen we ons
af of het nog binnen dit Millennium
gaat gebeuren. De witte Dorpwonin-
gen maken onderdeel uit van een lan-
delijk inventarisatieproject van de
jonge monumenten, het Monumenten
lnventarisatie Project. Het MIP betrett
veel meer objecten dan is voorzien,
waardoor het werk voor door de
Rijksdienst is vertraagd. Momenteel is
het MIP in de laatste fase, waarbij een
selectie wordt gemaakt welke gebou-
wen en woningen in aanmerking ko-
men voor de Rijksmonumentenstatus.
Hierbij maaK men een selectie waar
de bescherming het meest nodig is.
Voor het Witte Dorp ziet het er naat
uit dat de Rijksmonumentenstatus
maar voor een klein deel van de wo-
ningen wordt toegekend. Er is nog
geen definitieve beslissing gevallen,
dus we weten ook niet wat de be-
weegredenen zijn van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Mogelijk
heett de goede onderhoudsstaat van
de woningen de inspecteurs op de
gedachte gebracht dat men het hier
geen hulp nodig hebben (?)

Naar verwachting zal medio 1999 de
procedure helemaal doorlopen zijn en
krijgen de eigenaren de definitieve
beslissing te horen. Voordat het zover
is zal het VOF de mogelijkheden on-
derzoeken om dat besluit te beinvloe-
den. Hierover zullen wij de leden
tijdens de komende jaarvergadering
berichten.

Peter Meeuwis,
namens het bestuur VOF.

Burgplein opsieren met verlichte bal-
lonnen in de bomen. Of rnet een or-
nament met de cijfers 1999 en 2000.

Verschuren heeft al een toezegging
op zak, maar hoopt toch nog op meer
ideeën. ln zijn brievenbus op de 1e
Wilakkerstraat24. Hij wil overigens al
in 1999 iets bijzonders doen. Dan na-
dert immers de eeuwwisseling met
rasse schreden. ln september 2000,
als de Stichting Lichtjesroute de mil-
lenniumroute op touw wil zetten, vindt
Verschuren eigenlijk wat laat in het
magische jaar.

witte

Engels bezoek voor Witte Dorp
Enige tijd geleden louamen er twee Engelsen bij ons een boek van het Witte Dorp
kopen. Het bleek dat ze op zoek waren naar het huis waar de vader van één van hen
na de oorlog had gezeten. Later stuurde hij nog een e-mailtje met vragen voor meer
informatie. Hieronder volgt in het Engels zíin vraag en bedankie aan het Witte Dorp.

Witte Dorp R¡iksmonument?
Onze Dudok-woningen doen het goed in architectuurkringen, zo bewijst niet alleen
het plan De Burgh uit 1994, maar ook dit recente nieuwbouwplan in de Amersfoortse

rì!
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De Rijksmonumentenstatus kent ook
beperkingen. Het is niet toegestaan
veranderingen aan de buitenzijde van
het pand aan te brengen, of de be-
stemming te wijzigen (bijvoorbeeld
bedrijfsvestiging). Bij achterstallig on-
derhoud kan Monumentenzorg de ei-
genaar verplichten de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren. De Vereniging Onderhouds-
fonds (VOF) ziet belangrijke voorde-
len in een Bijksmonumentenstatus
voor de woningen voor de periode na
2001, wanneer het huidige onder-
houdsproject afloopt. Met de nieuwe
partners, Rijksmonumentenzorg, het
Nationaal Restauratiefonds en de Fis-
cus kan een nieuw meerjarig onder-
houdsproject gerealiseerd worden.
Hierdoor is de bescherming en het
behoud van de woningen voor lange
tijd opnieuw verzekerd.

Fotobíjschrift:
De foto uit het boek over het witte Dorp (blz 63.) van de man die mogelijk de vader
is van Roy Clark. Wie weet er meer over deze foto?

Lichtiesroute l gg8
Net als in de afgelopen jaren is onze
wijk dit jaar weer goed bezocht in het
kader van de Lichtjesroute. Er viel ten
opzichte van het vorige jaar zelfs nog
iets meer te zien, ãrâ"t de grotã
lampen weer terug waren in dJ bo-
men op het Burghplein. Ook de
Geldropseweg en Jorislaan waren
gelukkig weer verlicht, en was er in de
1e Wilakkersstraat weer een keur aan
stijlverlichting te bewonderen. Naast
de bier- en medicijn reclames, de di-
verse vervoersmiddelen en zwaai-
lichten, heeft vooral het mooi verlichte
grote hoofd de aandacht getrokken.

gedane inspanningen: Rob, Jaap,
Ruud, Gerard, Frank, Rick, Nicolette
en natuurlijk Marijke voor het
beschikbaar stellen van de garage.

Gerard Verschuren.
PS:
Reacties op de enquête Lichtjesroute
20OO zijn nog steeds van harte wel-
kom! De oproep van de Lichtjesroute-
vrijwilligers om ideeën in te sturen
voor de versiering van de wijk in 2OO0
heett totnogtoe één reactie opgele-
verd, meldt Gerard Verschuren, coör-
dinator. De inzender wil graag het



Op zaterdag 3 oktober was het voltallige gemeentebestuur op bezoek in wiikdeel
'stratum Binnen'. Na een ochtendwandeling door de verschillende buu¡ten was in de

middag een informatiemarkt georganieeerd in de stadsschouwburg.
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Binnen Stichting Het Witte Dorp, lnformatie van het bestuur

Wat doet het bestuur van de Stichting Het Witte Dorp zoal, wie zitten er in dat be-
stuur? Met dergelijke vragen worden bestuursleden nogal eens geconfronteerd, ln de
wijk zijn veel nieuwkomers. Daarom beknopt wat informatie over ons.

k

¡i kdag StratumW

Met vedegenwoordigers van de ver-
schillende buurtorganisaties zijn aan'
dachtspunten doorgenomen. Het
Witte Dorp is, onder begeleiding van
Veronique Marks en ondergetekende,
onder andere bezocht door burge-
meester R. Welschen en wethouder
R. Bun. Naast de waardering die uit-
gesproken werd over de samenwer-
king betreffende herinrichting van het
Burghplein is met name de verkeers-
situatie van omliggende doorgaande
wegen onder de aandacht gebracht.

ln de Petrus Dondersstraat, ook ver-
tegenwoordigd door buurtcomité Ver-
keersveiligheid Petrus Dondersstraat,
is met de druKe de onveiligheid toe-
genomen. Tot op heden is door de
gemeente geen enkele verkeersmaat-
regel getroffen om hardrijden te be-
perken. Veilig oversteken is hier
onrnogelijk, en met name voor kinde'
ren en ouderen is dat een probleem.
Ook de St. Jorislaan kamPt met ver-
gelijkbare problemen; bovendien is de
routing bij het verlaten van de wijk via
de Burghstraat een probleem, links
afslaan is niet mogelijk en dit betekent
dat bijv. fietsers veelal tegen het ver'
keer inrijden. Wederom levert dit voor
kinderen gevaarlijke situaties op.

Lang geleden, toen hier nog geen
blokhut stond, maar een herberg. ln
1265 kwam hier een man met een
houten been en omdat er zo'n strenge
winter was, was hout heel kostbaar.
Dus zei de herbergier ik ga vanavond
die vent zijn been atzagen. Maar dat
mocht niet van die vrouw, die zei dat
kun je toch niet maken en zo. Maar
de herberggier heeft die man zijn
been afgezaagd, en dood geslagen.
En de volgende avond hoorde ze een
harde kreet die zo luide: "waaaaaaaar

Daarnaast bestaat onduidelijkheid
over toekomstplannen van de ge-
meente met het kruispunt Geldropse-
weg I St. Jorislaan; er is gesproken
over de vorming van een rotonde ter
plekke en de gevolgen van een evt.
brug over het Eindhovens Kanaal
richting Ruysdaalbaan; grotere druKe
op de st. Jorislaan en nog meer be'
hoefte aan veilige oversteekplaatsen.

Het middagprogramma in de Stads-
schouwburg kende mede door toe-
doen van het koude weer, slechts 450
bezoekers, dat is 6 Procent van de
bewoners boven 13 jaar. Behalve de
informatiemarkt binnen (de luchtfoto's
en de klachtenbalie van Openbare
Werken trokken de meeste aandacht),
waren er buitenactiviteiten voor de
kinderen en was er gelegenheid tot
vragen stellen aan een gemeente'
raadslid.

Over het algemeen was het een goed
georganiseerde dag, en zijn we ui-
teraard met name geinteresseerd in

de conclusies die de gemeente uit de
verkregen informatie trekt en de ac'
ties die daarop ondernomen worden'

Jeroen Raijmakers

is mijn been?" Dat gaat zo een paar
dagen door en dan vertrekken de her-
berggier en zijn vrouw. En de herberg
wordt gesloopt, na dat er honderden
verhalen over zijn verteld. En heel
lang heeft daar niks gestaan en toen
kwamen er scouts in 1989 en bouw-
den er een blokhut.

Dit was het verhaalvan
Jelle Rohlfs

De volgende keer mag Pito Meeuwis
een stukje schrijven.

Financieel dagblad
De Stichting organiseeñ verschillende
activiteiten in onze wijk die recent nog

in het toonaangevende 'Financieel
Dagblad' verklaard werd tot de
mooiste wijk van Eindhoven. Die ac-
tiviteiten varielren van de organisatie
van de viering van Koninginnedag,
Sinterklaas, de nieuwjaarsbijeen-
komst, sportwedstrijden, het'Witte
Dorp deel' van de Lichtjesroute, inci'
dentele actíes als het aanbrengen van
verlichting in gangetjes, en niet te
vergeten deze Wijkkrant. De Stichting
heeft een eigen wijn label (Vin Du-
dok). Er zijn vanuit de Stichting twee
beheerders aangesteld voor het
Burghplein.

Tientje
Er is een gelukkig steeds groter wor-
dende groep van enthousiaste wijk-
bewoners die op de een of andere
manier willen bijdragen aan de sa-
menhang in de wijk. Veel doen we in
samenwerking met de vereniging van
onze buurwijk van de Witte Burgh.
Veel inzet had de Stichting bij de her-
inrichting en sponsoring van het
Burghplein. Bij de Stichting kun je ook
een forse ladder huren, een hoge-
drukreiniger, een poPPenkast en

sinds kort - een uitstekende geluidsin'
stallatie voor activiteiten op het
Burghplein. Er is de beschikking over
verlichting, sterkstroomkabels, ver-

Secretariaat: Burghstraat 9, 5614 BB Eindhoven,
Bijalle bestuursleden kan men informatie krijgen.
schiet is een flesje Vin Dudok n¡et te versmaden.

delerkasten etc.. De Stichting heeft
regelmatig overleg met de gemeente
Eindhoven over allerhande zaken die
de wijk aangaan. Regelmatig komt het
Witte Dorp en daarmee ook de Stich-
ting, in het nieuws. Dikwijls worden
journalisten, filmploegen etc. begeleid
en wordt medewerking verleend aan
excursies en informatiebijeenkomsten
over Dudok en het Witte Dorp. En dat
allemaalvoor een tientje die de Stich-
ting elk jaar van de bewoners vraagt.
Binnenkort komt er van Stichting voor
de nieuwkomers in de wijk een folder
waarin over alle activiteiten veel in-
formatie wordt gegeven

Wie zitten er in het bestuur?
Er zijn, helaas, nogal eens mutaties
en wij staan open voor vers bloed. le-
dereen heeft veel plezier in het be-
stuurswerk, dus...men kan zich bij

onderstaande adressen aanmelden
voor meer informatie! Zo heeft het
bestuur in de laatste vergadering met
betraande ogen afscheid genomen
van Monique Otten die jarenlang

voortreffelijk penningmeester is ge-

weest. We zijn Monique veel dank
verschuldigd voor het inzet en het

nauwgezette beheer van de (weinige)
penningen van de Stichting. Sekreta-
ris Jan-Willem van der Velden is lang

afwezig vanwege verblijf in de Vere-
nigde Staten.

tel.040-2122192
En..met de kerstdagen in het ver-
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De blokhut

lnformatieavond Vereniging Onderhoudsfonds
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De laatste jaren is er veel verhuisd in

het Witte Dorp. Veel van de nieuwe
bewoners hebben woningen gekocht
waarvan de vorige eigenaren geen lid
waren van het onderhoudsfonds. Van
verschillende kanten horen wij dat die
bewoners nauwelijks op de hoogte
zijn van het onderhoudsfonds. Men is
wel geïnteresseerd maar er is zijn
nog veel vragen: wat doet het onder'
houdsfonds nu precies?, hoe hoog is

de bijdrage? etc. etc..

Een aantal nieuwe bewoners hebben
wij reeds persoonlijk benaderd. De
groep nieuwkomers is echter zo groot
geworden dat het praktischer is om

een informatieavond te organiseren'
Omdat wij aan de vooravond staan
van een grote schilderbeurt in
2OO112OOZ willen wij behalve de

nieuwe bewoners ook de bewoners
uitnodigen die al langer in het Witte
Dorp wonen maar nog geen lid zijn

van het fonds. Het is immers belang-
njk dat zoveel mogelijk bewoners
meedoen met het grote schilderpro-
jecl 2001/2002. De informatieavond
hebben wij gepland in januari volgend
jaar. De uitnodigingen daarvoor zullen
in december verstuurd worden.

Sander Kreijns,
voorzitter VOF. tel 2121 257

\*ft

Bestuurslid Telefoon
Veronique Marks 2129890
Jan Willem van der Velden 2122192
Brugt Groenevelt 2128250
Jeroen Raijmakers 211OO92

Frankvan der Bemd 2126788

Functie in het bestuur
Voorzitter, St. Nicolaas
Secretaris
Koninginnedag
Lichtjesroute, herinrichting
Penningmeester
Lid2110954


