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Kon¡nginnedag "Met de muziek mee"

¡III-I T I' IIII'II
-1..'-l-

Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

I I I ¡I

De koningin is niet echt jarig Dit jaar is er ook geen opening van het mooie
Burghplein... Veel mensen staan misschien at op het punt om hun lentevakantie te
beginnen En toch is er ook dit jaar weer een Koninginnedagfeest op het ptein.
Compleet met de Witte Markt, een versierdeJietsentocht, kinderspelen, een
optreden van de harmonie en zelfs met een hapje en een drankje. vrijdag s0 aprit,
vanaf 10.30 uur. De moeite waa¡d om nog even te blijven en het veftrek uit te stetten
tot zaterdag.
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Het Koninginnedagfeest van vorig jaar
zit nog vers in het geheugen. Het
drama met de diefstalvan de klok riep
herinneringen op aan de officiële
opening van het Burghplein, de
ballonnenwedstrijd, de kabelbaan van
de Scouting, de kinderspelen en het
geslaagde feest.
Voor dit jaar heeft de sterk
vernieuwde feestcommissie gekozen
voor het thema '...Met de muziek
mee!'-
Het programma van Koninginnedag
1999 ziet er vertrouwd uit:

10.30 - 15.30 uur Witte Markt
Zoals elk jaar staal het plein vol met
kramen waar buurtbewoners de meest
uiteenlopende zaken verkopen. Van
lekkernijtjes tot koffie met taart, van
kinderspeelgoed tot de restanten van
een zolderopruiming. Kramen zijn te
huur voor 25 gulden (halve kraam 15
gulden), maar alleen via de bon die op
de huis-aan-huis in het Witte Dorp en
de Witte Burght rondgebrachte
uitnodiging staat. Waarom? Om
buurtgenoten voorrang te geven bij de
verhuur. Het schijnt namelijk zo te zijn
dat de kramen nogal gewild zijn. Bij
eerdere feesten vlogen de kramen als
warme broodjes over de toonbank..
Nou ja, eh ...

11.00 uur Fietstocht ... met de
muziek mee!

B¡j het versieren van de fietsen,
steppen, bolderkarren, fietskarretjes,
buggy's en wat dies meer zij, gaat het
dit jaar niet alleen om het mooi maken
van de voertuigen. Natuurlijk moet er

kwistig met crêpe papier in de
bekende kleuren rood, wit, blauw en
uiteraard oranje gestrooid worden.
Vlaggen, slingers, wimpels en andere
versierselen zijn ook welkom. Maar
daarbij zotJ het leuk zijn als de
bestuurder ook nog muziek zoa)
kunnen maken met een
mondharmonica, een klepper in het
wiel, een grote trom voor de buik of
alles samen op de fiets... Dat moet
wel, want het motto dat de
Koninginnedag heeft meegekregen is
'...Met de muziek mee!'
Voor alle kinderen die meedoen is er
aan het einde van de tocht een
versnapering. Wat? Dat blijft een goed
bewaard geheim. De start is uiteraard
op het Burghplein.

12.00 - 15.00 uur Klnderspellen

Wie na de fietstocht een spellenkaart
koopt voor 2,50 gulden, kan de hele
middag spelletjes spelen op het plein.
Wat gaan we dan doehoen? Dat hoor
je alleen als je durft mee te doen. En
ook hier is er voor de kinderen die
volhouden wat lekkers te eten en te
drinken. Op het plein staat bovendien
weer onze eigen Achterwerk in de
Kast. En de scouting zal ook weer
aanwezig zijn- Niet met zo'n
spectaculaire kabelbaan, maar met
een andere leuke activiteit.

De pauze van de spellenmiddag valt
omstreeks 13.30 uur als harmonie Sþ
Cecilia het bijna traditionele optreden
verzorgt. Om het Wilhelmus goed te
kunnen meezingen ( ..) is hierbij de
tekst van de twee meest gezongen
coupletten afgedrukt.

HeúWilhelmus
IDe nle¡rwe ta,þst**+

IVilhelmus v¡¡n Nassouve
ben lk, van lDuiúse.n bloed,
den w¡derland getrorrwe
bliif tk tot in den dood.
Den kinse vrrn Oranie
ben ik. vriJ onverveerdt
den trloníng van llispartrie
heb ik altijd geêerd.

lllijn sahild ende bertrouwen
zijt Gii, o God mijn Heer,
op U zo wif ik borrwen,
Verl¡¡t mii nimmermeer.
IDat ik doch rroom mag bliivent
uw dienaar t'¡ller stond,
de tlranrnie ve.rdrljven
die mii miJn hart doorwondt.

r.r.r.l¡¡le¡d¿¡d, dll ls rxrn bowr.rklrr¡f
van dr' leks1 ull 1568, van lllarnlx van
Âldo¡¡ondr.. llovr.ndk n b¡.sfaa1 hr.ú
hr.lo lk d ull l5 couplell¡.n waarvan dr.
G¡¡rsl¡f leller.s dr. naam'Wlllem ran
Nazzov) v(Drm(¡n. Allrr.n dr. luTx.
b'<¡ve'nstaando <.oupk lten worde.n
drx*S:rans gez.rnflen.
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Natuurlijk is er de hele middag een

hapje en een drankje verkrijgbaar bij

de bar. Voor een terrasje (met zon,

hopelijk) en een toiletwagen is
gezorgd.

De organisatie van de dag is in
handen van een groep zeven
bewoners van Witte Dorp en Witte
Burght. Die kunnen dat niet allemaal
alleen. Daarvoor is de medewerking
van veel andere buurtgenoten voor
nodig. Wie nog wil helpen achter de
bar of bij een spelletje, kan zich
melden bij:
- Jeanine Sars, Van Doornestraat
20, te[.2122587 ot
- Martina de Groot, St.Odastraat 28,
2120143.
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Deze keer heeft Peter Meeuwls op de
valreep nog sen Widogram gemaah.
Hiervoor geldt deze keer: "kleln, maar
f[n". Wlj hopen dat het veel mensen
zal stimuleren om het wldogram op te
lossen en in te sturen. Zoals u weet
maakt u dan een kans op een flee Vin
du Dok. Ook als u geen behoefte
heeft aan een fles wijn, verzoeken we
u om de oplossing in te sturen, omdat
het een grote stimulans geeft aan de
makers van deze puzzle. De fles Vin
du Dok voor het vorige Widogram is
gewonnen door Edjoe Osinski. Oplos-
singen kunnen tot 1 juli worden inge-
leverd biJ Lex Bosselaar, St. Odulp-
husstraat 19.

Horizontaal
1. Partyboot (8)
6. Prikkelende hoeveelheid (7)
7. Kort en rond (2)
8. Als luizen in Alpine wintervacht (10)
9. Bajeskrant (9)
12. Tweeslachtig (2)
1 3. Stijginstrument (7)
15. Uit de Tophonderd Allertijden (5)
16. Kijk- en bewaardoos (4)

vlinderpasta
champignons
prei
broccoli
1 dlmelk
1 dlcrème fraiche
kruidenkaas
peper

Ontspannlng

Widog ram Advertenties

15

12

9

I

6

1 2

13

lo

3 4

16

1'l

7

5

14

Vertlcaal
2. Suske en Wiske behang (11)
3. Dit eet Je van de vloer (5)
4. Jonge ultgave (10)
5. Draaigevonden (6)
10. Restproduct komt niet aan (5)
11. Steekje vast (5)
f 4. Strijkproduct met weinig ontzag

(3)

Oplossing vorige widogram:
Horizontaal:
1. klopgeest, 7. ondier, 8. ukelele,
9. kanrei, 11. loper, 12. wiel, 13. ha-
ha, 14. grimlachen, 17. zonde,
21. oordeel, 23. vlot, 24. mal,
25. afaraaier, 26. mokken, 27. negen.
Verticaal:
1. knullen, 2. poldermodel, 3. even-
wlcht, 4. tokkelen, 5. Oder, 6. terecht,
10. al, 15. rood, 16. afleren, 18. or-
kaan, 19. heling, 20. stank, 21. onzin,
22. smak,23. vlam.

Bereidingswijze:
1. Vlinderpasta koken.
2. Kipfile bakken in zonnebloemolie.
3. Doe de champignons, prei, broc-

colien peper bij.
4. Melk, crème fraice, kruidenkaas

warm maken.
5. Alles door elkaar en in een oven

schaal.
6. De geraspte kaas er overheen en

20 min. voor verwarmde oven
180'C.

Over smaak valt niet te twisten, maar
wij vinden het heerlijk.

De pollepel geef ik door aan Nik Os-
inski want die wil zo graag leren ko-
ken. Veel succes!

Elly Aben

Te koop:
Luxaflex, 25mm, kleur wit, voor woon-
kamer (erker, raam achterzljde en
tuindeur) en badkamer. Hfl25O,-.
Betsy Osinski, Burghplein 19,

tel.:2122683

Hallo,
Wij zijn Nina Jansen en Renée Marks.
Twee leuke meiden van 13 jaar. Wij
vinden kinderen hartstikke leuk en
wlllen graag een centJe bljverdienen
door op uw kinderen te passen.
HEEFT U INTEBRESSE?
Beldan RENI B.V.
Tel:2112688 of 2115794

Te koop:
Originele huiskamerschuifdeuren.
tel. O4O-2127O32

Gevraagd:
Te koop gevraagd een woonhuls ln
het oude deel van het Wltte Dorp.
Achterstallig onderhoud geen be-
aitaar. Prijsindicatie tussen de 300 en
de l42O.W,- Telefoon van Dorus
Bertels overdag: 015-2608728, 's-
avonds 015-2120248-

Te koop:
Vijver 130x130 cm.
prijs f50,-
P. Dondersstraat 10
te1.211,t006.

Te huur:
Voor feesten en partijen:
Poppenkast.
Deze was te zlen op de Koninginne-
dag op het Burghplein. Kosten: fl5,-
per dag. lnlichtingen: 212il45, Toine
Verhappen.

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok" f 25,-
Kalender Witte Dorp f 17,50
Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,

tel.212O112

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

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een driedelige
ladder, uitgeschoven 8,25 m. Deze
ladder is ook te gebruiken als vrij-
staande ladder. Huurprijs f10,- per
dag, 17,5O per halve dag. Te bevra-
gen Leon van Gorp, St. Odulphus-
straat 41 , tel. 2134191.

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

f2,û per advertentie. U kunt t¡w ad-
vertentie of oproep inleveren bij elk lid
van de redactie.

Men neme een vin du dok
Edjoe (mijn buurman) wil wet dat ik
iets met fruit klaar maak, omdat hijdat
zo lekker vindt. Maar dat dæ ik tekker
niet, want ik vind dat nametijk niet tek-
ker. Maar dit vindt hij vast ook heel
lekker. Dus Betsie doe Je best.

lPøstøBerecfit
benodigdheden:

kipfilet

"-'t-j¡?-ZwgrtVoor de versterking van ons team
komen wijgraag in cor¡tad met
een ry'v voor de fundie van:

In deze functþ bent u medeve-
rantwoordelflkvoor:
Þ Knlppen, plakken, nleten, tellen,

kaartlezen, m€t to€komstrnoge-
lflkheden tot layouten, editen en
llluetreren.

Þ ïþens het verspreHln van de
krant dlent u tevem ale burger-
wacht te fungeran en onregelma-
tþheden schrlftelflk te rapporte-
ren op de daarvoor bedemde for-
mulleren.

U dlentte be¡chlkken ov¡r:
Þ Commercl6le lnslag m.b.t. toene-

mende concunentle.
Þ Een rulmdenkend creatleve en

lnventleve geest.
Þ Mlnimaal 2 keer deeþenomen

hebben aan het natlonaaldictee,
met een morlmum van 30 fouten.

Þ GevuHe koelkad (vr[ toegank-
el[k)

> Phstlc tasJee, regenlaarzen, Bto-
vþewandelechoenen.

Redo ctie- líd ín opleíding

De \t/ï op A,vorl redoctle þeslool utt v{f perso-
nen, leder rnel elgen speclollsrne en elgen
lclenltlell, gevesllgd h flelwne Dorp. De oclM-
lellen von de W- op ¿groep loten ¿ch hef best
omsclrfven ols hel vergoren von nleuws en de
clcorbü horende loglllek voor ccr. 300 obon-

Þ lmmergevuHe nletmachlne.
Þ E-mall adreg vla ISDN, met een

desþnmousepad.
Þ Gulle lach en een tlmmermane-

oog.
Þ Een zeede zlntuþ voor ac-tualltel-

ten, trende en op de hoogte zfln
van het waemlddel van de buur-
vtouw.

fÞWop Zatæp bledt u:
Þ Een professlonele, informele, orl-

glnele organleatie.
Þ Een ultdagende afwisselende

functle met een aantoonbaar toe-
komstperepectlef.

Þ Roken en drlnken zonder restrlc-
üee.

Þ Tantlème.
Þ Advertentieruirnte.
Þ Integere begelelding ln collegiale

werksfeer.
Þ Gunstlge verlofregellng en gega-

randeerd bezoek tfidens verJaar-
dagen en andere persoonl[ke
trcogtfldagen.

fìees.

Wegens lnvoerlng van de flexwet hebben w[ de mogeliJkheH om me€r p€rso-
nen lnde gelegenheldte stellen om redactlonele ervarlng opte doen. lnverband
hlermee vragenw[:

Denkt u voor bovenetaande furrctle ln aanmerklrry te komen, Btuur dan binnen
1 4 dagen uw ælllcltatlebrlef met CV en pasfoûo naar oen van de redactleleden.

. geraspte kaas (cheddar)



Bedankt
Het spreekt voor zlch dat al deze actl'
viteiten nlet georganlseerd kunnen

worden zonder de steun en inzet van

U: de bewoneß van de beide wijken.

lk wil dan ook graag namsns het be-

stuur van de stlchting het witte dorp

eenieder bedanken die het afgelopen
jaar heeft mee geholpen om alle acti-

viteiten te organiseren die onze wijk
zo bijzonder levendig en leefbaar ma'
ken.

Speldje voor Piet Zuiidhof
Een aantal mensen wll lk graag met

naam noemen: Allereerst Plet ZuiJd-

hof. Piet jii bent eigenlijk de hoofdont-

werper van het plein Jij hebt een lan-

ge adem gehad en alhoewel de ge-

meente een nleuw ontwerp gemaakt

heeft, heeft jouw ontwerp zo goed als

Programma van Eisen gediend dat
alle elementen behouden zijn en wij

eigentijk precies gekregen hebben

waar we om gevraagd hebben. Je

hebt lang moeten wachten oP het re-

sultaat waar w'tj nu allemaal van ge-

nieten. Enorm bedankt namens ons
allen voor je werk en je ideeén en niet

in de laatste Plaats om je doorzet-
tingsvermogen of moet ik zeggen uit-

houdingsvermogen om bijde tot stand

koming van ons Plein' Vandaar voor
jou de zilveren Wido-sPeld
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ook willen bedanken. Gerard jiJ hebt

ook een enquète de wijk in gestuurd

om op het BurghPlein een sPeclaal

soort verlichtingselement te instale-

ren, Enthouslastelingen kunnen zich

nog ateeds met hun ideeén biJ Jou

melden en wiJ ziJn benieuwd wat er uit

zal komen. Jij krijgû het speldje deels
ook als aanmoediglngspriJs ln de hoop
dat het dit Jaar weer zo goed geîn-
stalleerd wordt onder Jou leiding; na-
mens ons allen bedankt.

Afscheid
Wij hebben in 1998 afscheid genomen
van 2 bestuurleden nl. Ton van der
Pluim en Monique Otten. Ton heeft
zlch jarenlang ingezet voor het plein
en alle andere bestuurszaken, het is
aan hern te danken dat ik nu een ver-
sterker tot mijn beschikking heb. Mo-
nique heeft als penningmeester de fi-
nancién voor het eerst echt goed oP
orde gebracht en daarnaast ook aftijd
de nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Wij zijn beiden erkentelijk voor wat ze
gedaan hebben en we zijn bovendien
erg blij dat Frank van de Bemd als
nieuwe penningmeester en JaaP
Hoogeveen als nieuw lid zijn toege-
treden tot het bestuur en dat Janwil-
lem weer terug is uit de States. Zo
blijven we op krachten alhoewel het
aantalvrouwen wat laag ligt!

Feesten in 1999
ln 1999 gaan we weer de gebruikelij-
ke feesten organiseren waar we weer
een beroep zullen doen op uw mede-
werking. ln dit kader wil ik ook nog
noemen dat de Witte Burgh Plannen
heeft iets te organiseren oP de natio-
nale straatspeeldag en last but not
least zijn er plannen om oud en nieuw
1999/2000 een groot feest op dit plein
te organiseren. Als u dat leuk vind en

hier aan mee wilt doen even contact
op nemen met Wieger.

Rest mij nog U allen en onze wijken
veel goeds te wensen voor 1999.

Veronique Marks

Llchtlesroute
De lichtjesroute dit keer vond plaats

onder regie van Gerard Verschuren
en ook de goedheiligman was weer
op bezoek waarvoor zijn we uitgewe-
ken naar de blokhut en waarbij we
genoten hebben van de sfeer en de
verwachtingsvolle gezichten van onze
enorme kinderschare. Om het nieuwe
plein niet te beschadigen hebben we
geen kerstboom gePlaatst, maar het
moge duidelijk zijn dat we over het
alternatief nog wat langer na moeten
denken.

Wijkdag
Meer achter de schermen hebben we
als bestuur behalve veelwerk voor de
genoemde activiteiten ook overleg
gepleegd over mogelijke verdergaan-
de samenwerking tussen de Witte
burgh en het Witte dorp. Verder heb-
ben we deelgenomen aan de wijkdag
Stratum om de verkeersveiligheid van
de aansluiting Jorislaan-Burghstraat
en het kruispunt Jorislaan-
Geldropseweg en de Pettusdonders-
straat onder de aandacht te brengen.

Vereniging Onderhoudsfonds
De vereniging Onderhoudsfonds heett
op korte termijn een vergadering op
het programma waarin zij de mensen
die niet lid of nog niet lid van het on'
derhoudsfonds zfln willen informeren
over mogelijkheden om wel met de
grote schilderbeurt in 2ú2 mee te
doen. Als u daar interesse in heett
raad ik u aan uw stem te laten horen
en naar deze vergadering toe te gaan
omdat het in ons aller belang is dat de
wijk er goed uit blijft zien en dat et zo-
veel mogelijk huizen geschilderd zul-
len worden.

Borrel

Toespraak van de Nieuw¡aarsborrel 1999

Aan het begtn van 1999 staan we hier tn het reeds veftrouwde nleuwe Burghpleln. lk

vertel u atjaren dat er aan gewerkt wordt en dat het er snel zal komen maar zien is

geloven in dit geval.

Vernleuwlng BurghPlein
Terug kijkend op 1998 was er de uit-
voering van het Burghplein met aan-
sluitend de opening oP een zeer ge'
slaagde koninginnedag. Zowel over-
dag met de wethouder Nico van de
Spek en andere betrokkenen van de
gemeente als met de vertegenwoordi-
gers van de Sponsors: de Daf, de
fam. van Doorne, en Foftis (vroeger
Amev), waarmee we eerst een otfici-
ele ontvangst in het Dafmuseum had-
den waarna we met iedereen onder
begeleiding van de ons zo vertrouwde
harmonie st. Cecilia de ballonnen de
lucht in lieten gaan. Overdag waren er
de geslaagde kinderoptocht, kinder-
spelen en de rommelmarkt. 's-Avonds
was er het eerste feest 'in de bak'; het
kwam laat op gang en was vervolgens
weer moeilijk binnen de wettelijke
uren te stoppen. lk herinner me vooral
de dansles die de toch wat onzekere
jeugd gratis oppikte die avond!

Hemelvadera
De hemelvaders probeerden de boot
uit naar Ameland, hun weekendje
wordt steeds serieuzer of moet ik
zeggen luxer?!

Sportdag
De sportdag georganiseerd door de
Witte Burgh waarbij wonder boven
wonder de Witte Dorp mannen, sterk
gesteund door de veel fittere 2e gene-
ratie, de talenten tijdens de wedstrijd
zo goed ontwikkelden dat de trofee
voor het eerst in onze handen is. De
dames van de Witte Burgh hadden
vergelijkbare ervaring in de volleybal-
wedstrijd in deze bak tegen de Wido-
dames. Al spelend werden ze onver-
slaanbaar en zo ging de volleybalzege
naar de Witte Burgh.

Speldie voor Gerard Veschuren
lemand die ook voor de zilveren speld

in aanmerking komt is Gerard Ver'
schuren. Gerard jij hebt de verant-
woordelijkheid van de llchtjesroute op

Je genomen en dit jaar de hele organi-

satie getrokken. Vele zaterdagen

werd er opgehangen en weer afge-

broken. De mensen die wel eens

meegeholpen hebben weten hoeveel

werk het is om steeds met die lekkere

vieze lange zwarte kabels in de weer

te zijn, erker op en erker af in weer en

wind. Wij zijn enorm bliJ dat iemand

het werk aan de lichtjesroute treld

desalniettemln zljn er ieder jaar na-

tuurlijk toch vele vrijwilligers nodig om

Jou biJ deze taak te helpen en die wij



Paglna 4

Vlag-protocol als vastgesteld door
de minister van Algemene
Zaken te Den Haag, bericht nr
298801, d.d. 22.12-1 980

De Nederlandse vlag is het syrrrbool van
de o¡raflrar'¡kelijkheid en eenheid van het
Koninkrijk der Nederlanden. f)e vlag
behoort overal waar zij op Nederlands
grondgebied wordt ontplooid de
ereplaats te hebben.
f)e kleuren van de Nederlandse vlag
zijn: helder vermiljoen rood, helder wit,
en kobaltblauw. Over c{e añrretingen van
de vlag zijn geen voorschriften. In het
algenreen dient de lengte zich te
verhouden tot de breedte als 3:2.
Op de Nederlandse vlag behoort GEEN
ENKELE versiering of andere toevoeging
te worden aarrgebracht. Ook het gebruik
van eelt vlag louter voor versiering
behoort te worden nagelaten. Wel nug
vlaggendoek voor versiering
bijvoorbeeld in de vorm van draperieën -
worden gebruikt.

Ten aanzien van het uitsteken van de
Nederlandse vlag wordt onderscheid
gemaakt tulisen 'uitgebreid vlaggen' en
'beperkt vlaggen'. Bij 'uitgebreid
vlaggen', zoals het geval is op
Koninginnedag wordt de vlag
uitgestoken van alle rijksgebouwen, bij
beperkt vlaggen'behoeft de vlag alleen
te worden uitgestoken van de
hoofdgebouwen van de departenrenten,
benevens van de hoofdgebouwen van de
niet (rechtstreeks) onder de
departenrenten vallende instellingen,
zoals die van de lGnrers der Staten.
Generaal, de Raad van State, de
Algemene Rekenkamer, het Kabinet der
Koningin en de Hoge Raad.

Dan enkele vaste data voor het vlaggen,

uitgebreid (UV) en beperkt (BV).
Indien een datunr op een zondag of op
een algemeen erkende christelijke
feestdag valt, dient op de tussen haakjes
vennelde datunr te worden gevlagd:

- 31.01 (01-02): verjaardag van de

Koningin BV.
- Z7-O4 (28.04): verjaardag van de

Prins van Oranje,BV.
- 3O-O4 (29.04\zKoninginnedagt)V.
- 04-05 (04,05): Dodenherdenking,

halfstok vlaggen van 18.00 uur
tot zonsondergang. Alleen daar
waar herdenkingen worden
gehouden, vlag in top na de twee

minuten stilte en het Wilhelmus.
- 05.05 (05-05): Nationale

bevrijdingsdag tIV.
- 06-09 (07-09): verjaardag van de

Prins der Nededarrden.
- 3e dinsdag van septembr: opening

van de Staten.Generaal (alleen in
's-Gravenhage, UV.

- 15-17 (16-12\: Koninkrijksdag BV
De vlag wordt alleen op Koninginnedag
en op de hierboven vermelde
verjaardagen van leden van de

Koninklijke familie gehesen

met oranje wirnpel; b¡j alle andere
gelegenheden zonder.

Bij bijzondere gebeurænissen in de
Koninklijke familie (geboorte, huwelijk,
overlijden) zal er telkens een speciale
regeling komerr. Tijdens officiële
bezoeken van vreerr'¡de stâatshoofden
wordt alleen gevlagd in de plaatsen die
worden bezocht.

Afscheld
ln de loop van dit Jaar nemen we af-
scheld van twee enthous¡aste be-
stuursleden: Brugû Groeneveld €n
Veronlque Marks. Zij hebben zich af-
gelopen Jaren van harte ingezet voor
de goede zaak van het Witte Dorp.
Maar nu nog geen 'post mortem' (bei-
den zltten op dit moment nog ln het
bestuur), doch een blik vooruit!

Nieuwe bestuursleden gevraagd
U voett het al aankomen. We zoeken
(twee) n¡euwe bestuursleden. Wat
doet het bestuur? We vergaderen on-
geveer eens per maand. Activiteiten
zfln het coördineren van Koninginne-

dag, de lichtJesroute, Sinterklaas ende
nleuwJaarsborrel, en eventuele b[zon-
dere evenementen. Medebewoners
uit de wijk nemen actief deel in het
organiseren van deze act¡viteiten.

Het bestuur is nu op zoek naar twee
n¡euwe enthousiaste buurtgenoten,

Jong of oudgr, thuls, werkend, vutter
of al lang met pens¡oen, d¡e iets van
hun tiJd wlllen geven ln ruil voor een
hoop plezier en voldoening voor de
buurt en henzelfl Welllcht Jlj?

Meer informatie:
Jan Willem v.d. Velden, tel.212 21 92
Veronlque Marks, tel. 212 98 9O

Witte Dorp

R*gels vootr het vnaggen
(op Koninginned*g)

Van het bestuur van de Stichting Witte Dorp

-ùdr,. àir, \.l/l/ì -t
()t,,tal lt:/ f ,it't',t

vin,,ffinnok
Stíchting

Witte Dorp de ßr":rgh

De vlag dient te worden gehesen aan een
stok waarvan de lengte zodanig is dat de
vlag nimmer de grond raakt of lìet
verkeer kan lrinderen. Elke gehesen vlag
moet bij zonsondergang worden
neergehaald. Uitzondering hierop is
rrrogelijk als de vlag zodanig verlicht
wordt dat de kleurerr duidelijk re zien
zijn.

Bij het hijsen van nreer vlaggen behoren
deze van gelijke añnetingen te zijn en zo
mogelijk op gelijke hoogte re worden
gehesen,

Bij het onçlooien vân twee vlaggen is de
ereplaats rechts, gerekend met de rug
naar de vlaggen. Bij drie vlaggen behoort
de Nederlandse vlag in het midden.
lndien naast de Nederlandse vlag
vlaggen van andere naties worden
gehisen, is voor de or.rderlirrge rangorde
in het algemeerr de eerste letter van de
rìanrelì van de betrokken landen in cle
F-ranse taal bepalend.

a

Klein nieuws
De ketting op het BurghPlein (oP

de hoek biJ de St. Adrianusstraat)
heeft weer een slachtoffer opge-
leverd. Vooral 's-avonds is de
ketting slecht te zien. Nachtbra-
kers moeten dus goed oPletten.
Na het natte najaar en winter wa-
ren vele kelders in het Witte DorP
nat. Volgens oude bewoners is dit
voor het eerst slnds de oPlevering
(59 jaar geleden).
De wijkdag Stratum heeft in ieder
gevalopgeleverd dat bij een Paar
klagers de stoepen zijn geégali-
seerd.
Op de eltra edit¡e van de wijk-
krant over de klok zijn geen reac-
ties gekomen. Mocht iemand nog
iets weten, meldt d¡t dat s.v.P. aan
Veronique Marks. De klok mag
ook stilletjes teruggezet worden.
De Engelsman Roy Clark heeft
reacties gekregen. ln de laatste
krant vroeg hij om informatie over
het huis waar zijn vader na de
oorlog ingekwartierd was. Dankzij
het stukje in de krant is hij men-
sen die hem aan meer informatie
konden helpen.

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.

Verllchting ganget¡es

De verlichting van de gangetjes zit er
alweer zo lang, dat inmiddels de eer-
ste lampen kapot gaan. Het is de be'
doeling dat de bewoners dit zelf in de
gaten houden en een defecte lamP

zelf verwisselen. Vanuit het bestuur is
Jeroen Baijmakers contactpersoon.
Hij zal zorgen dat hij wat PL-lampen
van het juiste type op voorraad heeft.
U kunt bii hem een lamP koPen en

informatie krijgen over hoe de lampen
verwisseld kunnen worden.
Voor meer informatie:

Jeroen Raijmakers
lel.2'110092

Colofon

a

a

a

a

Redactie:
Lex Elooselaar, St Odulphusst. 19
Ruth Hanreleen, St OdulPhussts 1

Sylvia Hdlanders, St. Odulphusst.26
fr¡larian v.d. Laag, St Odulphusst. 41

MbtrelTl¡eeuwen, St Odasbaat 9

tz1æ1'l'2
t2940500
t2112688
221U191
32125645

Kopij voor het volgende nummer:
voor I september '1999. De redactie behoudt
zich het rechl voor stukken in te korten. Kopij zo
mogelijk op floppy aanleveren bij de redactie. E-

mail kan ook:
Lex.Bosselaar@ iae.nl of
witdorp@dse.nl
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Verslag informatieavond Onderhoudsfonds

In het vorige wit op Zwa¡t krantJe werd door ons een informatieavond aangekondígd

over de kómende schilderbeuri ¡n net laar 2N1. De avond ln Januari was bedæld

voor de eigenaard bewoners ín het witte Dorp die geen lid zlJn van de vereniging

Onderhouásfonds. Het doet was om de belangstelling te lnventarlseren om met onze

schitderÞu¡l mee te doen. Dit met het æg oP het algemeen belang om zoveel me
getljk woningen tegelilkertiJd te schilderen.

maakten verschillende bewoners ge-

bruík van de gelegenheid om vragen

te stellen. Over het algemeen was
men erg geÎnteresseerd en wilde

men op de hoogte blþen van de ver'
dere ontwikkelingen. Afgesproken
werd om in het najaar een vervolg te
geven aan de avond.

Van de avond is een verslag ge'
maakt. Voor de niet leden die alsnog

belangstelling hebben gekregen voor

onze plannen in het jaar 2001 is dit

verslag te verkrijgen bij Els Staal (tel:

21 1956s).

Sander KreiJns

Voorzitter V.O.F
(tel:21212571

Pito Meeuw¡s vertelt
De Heks

w¡¡k

Op 7 oktober van dit jaar ls het 59 jaar
geleden dat de heer en mevrouw
P. Jacobs-Giebels op het adres
Odulphusstraat 24 kwamen wonen. ln
1940 betaalden zij aan huur voor deze
wonlng de in dle dagen respectabele
som van ongeveer î37,50 per maand.
En dit moest dan af van het zeker niet
riante aanvangssalaris van de heer Pi

Jacobs, die beginnend directeur waE

van de plaatselijke A.N.W.B. en
V.V.V.

Het Jonge echtpaar kreeg twee kinde'
ren, Christiaan en Margriet, die vaak
speelden in de weilanden en het ver'
dere buitengebied dat direct begon

pluim v(m) -€n, -pje 1

?v=tu¡bo s: een hoed
^,pje geven prrjzen,

achter de laatste huizen van het Witte
Dorp.

Mevrouw Jacobs ( 88 ) is sinds enkele

Jaren weduwe, maar wil zo lang als dit
kan op haar vertrouwde plekje blijven
wonen, zeker omdat zij zich gesteund

weet door haar naaste buren. Als een
van de oudste bewoners van het
Witte Dorp is ziJ een levend bewijs en
een enthousiast ambassadrice van de
kwaliteit van wonen in dit mooie stukje
Eindhoven!

WiJ hopen dat zij makkelijk de zestig
jaren "Witte Dorp" zalvolmaken!

De redactie

veder:

De belangstelling voor deze avond
was redelijk groot. Zo'n 40 personen

van circa 20 woningen waren aanwe'
zig ln het zaaltje van café Strauss aan

de Jorlslaan. Helaas was de verte-
genwoordiger van Fortis lnvestment
Vastgoed bv verhinderd. Fortis, die

nog zo'n 27 woningen in bezit heeft'
had echter biJ monde van Nienhuis-

Luiten vastgoedbeheer al aangegeven
in principe mee te willen doen met het
schilderproJect.

ln het eerste gedeelte van de avond
lichtte het bestuur in het koÉ toe hoe

de vereniging was ontstaan, hoe het
schilder¡proJest ln 2001 wordt voorbe-
reid en wat de kosten per type globaal

zouden kunnen zijn. Na de inleiding
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Sialav en Tom gingen voetballen oP

hät 
-veldje. 

Tenminste dat wilden

éiaW en'fom. Maar het voetbalveld

*ä" *eg. En hun huizen nu ook' Al-

¡es waJweg behatve SialqY en Tom

zelf en hun bal. Verder was alles wit'

Sialw en Tom liePen nog verder en

tóen- zagen zij in cte verte een k¡ein

beetje kleur. Zij renden er naar toe en

toen zij er waren gingen de kleuren

meteen weer weg. Ze liePen nog een

eindje verder. Plotseling stond er een

rode fionO met één blauw en één

bruln oog voor hun neus' Snutfelend

liep hii diie rondjes om hun heen' De

raie hond rende door een Poort weg

die ineens verschenen was' Het was

een gouden Poort' die daar bleef

staan] Het leek wel of SjatqY en Tom

erdoor móesten lopen. lets trok hen

ernaar toe. Toen ze bijna aan de an'

dere kant waren zagen ze een wereld

die helemaal groen was' SjakY zel

verbaast: "Kijk daar heb je die rode

hond weer en h'rj heett ook nog een

rood baasje!" Ze snapten er niks meer

van, wanialles was verder groen' Z.e

zagen het baasje met een stokJe

zwaaien. Ze voleden zich een beetje

missetijk en Tom sloeg ziJn na$en
voot zí¡n mond, want hij moest bijna

ou"rgeuen. Maar wat zag hij daar

nou,-zl¡n handen waren helmaal gro9n

än in'armen en z'n benen ook' En

voor hem stond een hele groene

Siakv. Die baas van die rodE hond

nioeät wel een heks zljn' Tom en

Sjaky holden er oP af en schreeuw-

ãän:'"tUaaX ledereen weer normaal!"

Met een akelige stem zei de heks:

"Alleen als jullie miJ die bal geven'

maak lk julliê weer normaal'" "Nooit'

nooit", riepen Tom en SJalgt BlikEem'

snel griste Tom het sto$e uit de han'

den ian de Heks en SjakY stamPte

het stokje helemaal aan splinters' Al-

les kreég weer stuk voor stuk z¡Jn

ooede kleur. Met het wit verdween

ät O" rode heks met de rode hond'

Eindel'rjk konden SjakY en Tom nu

voetballen.

Dit verhaalwas van Pito Meeuwis

De volgende keer mag Renée Ver'

meulen een stukje schriiven'

I
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Ieeuwnìaken, hem pr

Enthousiasme en doorzettingsvermo'
gen kenmerken haar, de voorzitter
van het bestuur van de stichting Witte

Dorp. Veronique Marks is haar naam'

Van 1996 tot komende zomer was/is

zij als voorzitter zeer actiet. Jammer
gãnoeg verlaat z'rj het bestuur. Na-

tuurltJli is het haar van harte gegund

haar tijd nu eens aan andere hobby's

te besteden.

ln 1996 volgde Veronique, Lilian Ver'
smissen op als voorzitter. Hoewel ze

nog maar net in de wijk woonde, wist

ze snel wat er allemaal sPeelde en

kende binnen de kortste keren veel

mensen. Ze staPt er gewoon oP af en

vraagt iedereen het hemd van het lijf,
dat ié haar geheim. Zat een commis'
sie van een of andere activiteit in een

impasse, Veronique hielp hen deze te

doorbreken met haar heldere kijk op

de zaken. Ook de bestuursvergade-
ringen verlopen gestructureerd en

toJh gezellig onder haar leiding. Zelf

nam ze ook actief deel aan het orga-

niseren van activiteiten. Op Koningin'

nedag stond ze zelf achter de bar, de

Slnteiklaascornmissie mocht zich ver'
heugen in haar aanwezigheid. De

opeñing van het Burghplein op Konin-

ginnedag 1998 was een grote haPPe'

ñlng meae dank zij haar inzet. Be-

schiidenheid siert haar, want nooit

plaatst ze zichzetl op de voorgrond'

nqa ricnt ze de aandacht oP de vele

vrijwilligers die de activiteiten mogelijk

hadden gemaakt. Alsof ze zelf geen

vrþilligei is. Daarom deze keer de

pluim voor jou Veronique, dit keer sta

JiJ eens in het zonnetje.
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