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I DE BURGH

Jaargang 9, nummer 2, sePtember 1999
Periodiek

Groots Millenniumfeest op het BurghPlein
Tr

Je hoeft er niet voor naar Trafalgar of Time square in Londen of New York' ook

een ptaatsje reseueren in de cancorde is voor bewoners van het wifte Dory en de

wntà øurgn volstrekt onnodig. Het feestcomité Feesie zorgt op oudiaar en nieuw'

jaarsdagioo, een bruisend Mittenniumfeest op het Burghptein. Met een kinde¡feest

op oudjaarsdag, een dansfeest rond de eeuwwisseling en een nieuwiaarsbrunch'

Dichtbij huis, maar enteñainment van wereldniveau. Binnenkoft sta¡I de kaartver-

koop. Het programma, voor zover bekeindgemaad, staat in deze extra editie van de

Wit op Zwart-krant.
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Welkom op het eeuwfeest
Eindelijk is het dan zover. Een groot feest in onze buutt. wat staat het witte Dorp en

de Witie Burgh te wachten toñd de laatste uren van dit millennium? Wat is er te

doen en hoe doe ie mee? Het is allemaalte lezen in deze wit-op-Zwart-

Het begint allemaal 's middags op het plein met een kinderfeest dat zijn weerga niet

kent. k-nutselen, open podium, Line Dance en disco- Wat er nog te doen is? Let op

de krantjes die de organisatie van het Y2K(inderknalfeest) uitbrengt.

als in de vroege uurtjes van de nieuwe eeuw'

Wie nog niet genoeg heeft van het binnenhalen van het derde millennium, kan vanaf

11 uuräp l-i-eOOO weer terechl op het plein. Genieten van koffie en croissanties

bij stemmige live-muziek. Om bij te komen van de'cruise'of als genotvol begin van

21e eeuw.

Zie pagina2 (2.o.2.1voor meer informatie

de oceaanstomer Queen Milly. Dat is het thema van het gala-
deze eeuw, maar
moet uitluiden. Met
vuurwerk is het feest
einde. Na twaalf uur
worden, tot 's

Nooit zagen de
zoveel buurtgenoten

Een heuse cruise oP

bal dat niet alleen
ook d¡t millennium
champagne en
al, maar niet ten
kan er flink gedanst
morgens vroeg.
straten in onze buurt
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31 december 13.(M - tB.S0

Oudjaarsdag begint om 12.00 uur met
een spektakelknalfeest voor de jeugd.
Alle kids zijn welkom onder het motto:
'we have the right to partyl,
Direct na twaalf uur kunnen de kids
zich tegoed doen aan oliebollen, pan-
nenkoeken, limonade en andere kos-
telijk kinderuoer. Vanaf 't3.00 uur is er
op het open podium plaats voor lokaal
talent. Weet jij een goede mop?, kunjij prachtig zingen?, gitaar spelen?,
dansen?, gekke bekken trekken?,
goochelen?, toneel spelen?, verhaaF
tjes vertellen of andere kunstjes, dan
mag je je aanmelden en op het podi-
um je kunsten venonen. Na 14.00 uur
is het knutselen geblazen en dat is zo
veilig dat je niet bang hoeft te zíjn dat
je je vingers voor het vuun¡verk van 's-
avonds al kwijt bent. Ook wordt na
tweeën de finale gespeeld van de
Witte Wijkwedstrijd. De finalisten die
de voorronden overleeft hebben zul_
len het tegen elkaar opnemen. De
waanzinnige prijzen moeten er dan
uit. Hoe je aan deze wedstrijd mee
kunt doen kun je lezen in de specíale

Y2K(inderknatfeest)

Feesje

Naam:
Adres:
Tel....

MA/

Wil matroos zijn voor: " aankruisen wat van toepassing is

0 Techniek 0 Horeca 0 Bouw 0 speileiding 0 Entertainment 0 Manus van ailes

1 januari 2000 11.00 - 13.00

Millenniummorgenkoffie met muziek (M&M)
Ars de eerste warerise zonnestrare" äi"t"J;g:Ëi5 j?i:î:J"j:-:ïhet millenniumpreín berichten 

"n o" getwijferd een-onuitwisbare indruk ooschrale luchtjes van het dek geboen¡ , gemaakt zal hebben. De kinderenzijn, ontvangen we u graag in een spelen onverstoorbaar verder en urustieke ambiance. Warme loffie en hervindt n¡euwe ãn"rgie. Tegen enendito croissants staan voor u kraar en , l"emt de kapitein afscheid en zar , dedeint zacht mee op de kteurríjke ktan- e.ueen Mi¡ù1'ì; navotging van deken van ons witte wijk ensemble. Er is ,Vliegende ífllfanoef, verdwijnen índe oneindigheid van de oó""n"n.

Jeugdkrant die tegelijk met deze krant
in je bus gestopt is.
Vanaf drie uur gaan de voetjes van de
vloer. Arendsoog en Winnelou, cow_
boy Billy Boem en Kluk Kluk zuilen het
startsein geven voor de populaire
country dance. Kinderen tot 12 jaar
kunnen in dit uur meedoen aan de Li_
ne Dance. Snoer je holster om, zet je
hoed op of haal de petticoat uit de
kast. Om 16.00 uur is het de beurt
aan de pubers, brugpiepers en ande_
re opgeschoten jongelui. Of llse de
Lange jullie persoontijk komt begelei-
den is nog geheim, maar het dak kan
eraf. Dat dak zal er vanaf 17.00 uur
sowieso afgaan want dan is het tijd
voor het gave, coole en vette werk.
De jeugddisco zal de Witte Wijk doen
trillen gelijk een naschok. Breakdan_
cers, Spice girls, gabbers, hakkûrs,
hökers, housers, rockers, head ban-
gers, punkers, allemaal zijn ze wel_

lom op deze mega dance party.
De allerkleinsten krijgen deze middag
een- speciale plek en Walt Disney
heeft beloofd daar zijn meest favo_
riete films voor mee te brengen.

31 december 20.30 - ...1 januari 2000 sChggpsberichtgn
Deze laatste avond van de eeuw wil_
len wij heel specíaal en sfeervol af_
sluiten. Om u enig idee te geven waar
wij de afgelopen maanden mee bezig
zijn geweest zullen wij een tipje vañ
de sluier oplichten.
De eerste die wij wilden contracteren
was Frank Sinatra, die met zijn,,fly me
to the moo¡l'de witte wijk in hogere
sferen zou brengen. Helaas ís hijãl in
hogere sferen dus hadden wij het met
een cd-tje moeten doen. Hiern a zou
Freek. de Jonge komen om ons zijn
gedachtegoed voor het komende ,ll_
lennium te geven; vervolgens zou
Harry Mulisch voorlezen uit eigen
werk en de avond zou worden af-ge_
sloten met Candy Dulfer en Andlea
Boccelli.
Aangezien deze coryfeeën een
slaapplaats met ontbijt eisten bij ons
in het witte dorp, hebben wij er toch
m.aar vanaf gezien. Sommige sterren
willen het onderste uit de kãn. Verder
nog problemen gehad met contract_
breuk en ander ongerief, maar daar
zullen wij u niet mee lastigvallen.
Veel leuker voor u is te weten in welke
richting wij deze avond zullen gaan

varen. De scheepsbel die u de ko_
mende maanden op gezette tíjden zult
gaan horen, staat natuurlijk ergens
voor. Laat bij dit getuid uw faniasie
heel even de vrije loop en u bevindt
zich mogelijk op een gekapseisde Ti_
tanic of misschien wel op het dek van
de Onedin Line! Ons belangrijkste
uitgangspunt is om gezamenlijk-een
gezellige en sfeervolle feestvond te
creeåren
ln alle richtingen van tijd en wind zou-
den wij u mee kunnen voeren, maar
inhoudelijk willen wij niet te veel over_
boord gooien. Om precies 21 uur
gooien wij de trossen los en stevenen
wij af op het nieuwe millennium!l!l!!
Wij stellen het zeer op prijs als u in
galakleding verschijnt, en heel be_
langrijk, dat u in het bezit bent van
een origineel oogmasker.
Om 0.00 uur luiden wij het nieuwe
millennium in. Voor champagne en
vuurwerk wordt gezorgd.
Zorg dat u zo spoedig mogelijk in het
bezit komt van een geldigã boarding
pass want de plaatsen voor deze mil_lenniumcruise zijn beperkt!

s?¿J

Aanmonsteren voor het Feesie?
De kapitein en ziin b.emanning zijn Meedoen kan door de onderstaanrjenog níet compleet. Er zijn nog vacatu- strook in te vuilen uit te knippe" ;; bijres voor diverse 'matrozen'. Hij kan een van de onderstaande adressen inuw hulp dringend gebruiken voor on_ de bus te stofpen. U ontvangt snelder meer: daarna een Oäricnt wie uw contact_

Technie-k: ticht, seruid, decorbouw, fü:":r:;i"n artijd dichtbij:
aankleding enzovoorts
Horeca: catering, bar, beveiliging en_ Roger Beckers, Burghstraat 2gzovoorts
Bouw: rent, inventaris opruimen enzo- 3,iìrt'1ilï¿"i:t&:3'irljrrusstraat rvoorts
spereidins: 2yK(inderknarreesr) iHå'ffi:,.::,[:I;]Li,i:T:ïtm;"
Entertainment: kleinkunstenaars die slraat 4
groot willen worden Jos Verhoeven, Gebr. Van Doorne_Manus van alles: diverse werkzaam- straat ZZ
heden

Program ma Millenn iumfeest
31 December 12-00 - r8.30 uur 2yK(inderknalfeest)

kinderen uit de witte wijk en vriendjes/ vriendinnetjes
kaarten direct verkrijgbaar â f 2.SO na inchecken
maak je maar extra mooi
volg de_wedstrijd via de speciale jeugdkranten
André Slenter/ lngrid van Bragt, Buristraat 3t

rnwoners van het Witte Dorp en de Witte Burgh en introducés
liever niet de kleding van de night before, maar frisse
Konte met croissants en stemmige live muziek

, René de Kruijf, Burghstraat 36

31 December 20.30 uur - 1 Januari Millgnniumcruisg
lnscheeptijd: 20.30 - 21.00
Boarding pass: alleen in de voorverkoop á Í 2s,- p.p-voor volwassenen en I 10,-p.p. voor kinderen tot en met 16 jaar. NB Op=Opïicket sale: start aan de deur 

""n 
*"àk na dâ officiëte uitnooigingPassagiers: inwoners van het witte Dorp en de witte auré[ån introducésKleding: feestelijke avondkleding en een oogmasker

Ontscheping: in de vroege uren van i januari 2000Special: príjsinclusiefentertainmånt,"h".p"gne,vuurwerk.
Bootsvrouw: Ruth Hameleers, St. Odulf-husstraat .l

The morn¡ng after

Uitgenodigd:
Toegang:
Kleding:
Special:
Regisseurs:

f januari 1i.00 - 13.00- uur

Boardíng pass: gratis
Passagiers:
Kleding:
Special:
Bootsman:

DC CANAW AND HIS CREW
ZIJ N qIJZO NDÊP. TRU1S IT
TE HoqEN ttftNODtqEN
VOOP. ÊEN çTULVOLLE

HILLENNIUI4ÞASSA7E OÞ
DE'QUEEN t4tLLy' DtE
ZAL VENREKKEN VANA|
HET BUR?HÞLEIN.



Circusshow
Hierna hadden de 3 nieuwe vaders de
eer om de feutenavond te vullen. De-
ze hadden echter geen zin in een
uren durende three-man-show, dus
werd iedereen ingeschakeld om na
een korte doch heftige repetitie een
circusshow uit te voeren. Het begin
was opwindend. Tijdens een knallend
optreden van de clowns ging echter
de naast ons kamperende motorclub
ongevraagd mee doen. De woord-
voerder van de club zag dat zelf ech-
ter iets anders. Wij besloten toen om
het programma voort te zetten met
een paar db-tjes minder en zowaar,
afgezien van het feit dat de gooche-
laar niet alleen zijn charmante assis-
tente, maar ook de geleende tafel
doorzaagde, het werd een geslaagd
optredent

oog te verliezen is de middag beëin-
digd met een hettige roeitocht op een
n¡et minder heftig stuwmeer. Van de
wal komen was een peuleschii, nee
het weer terug komen, dat was het
ware werk! De hierdoor veroorzaakte
hongerige magen werden bij terug-
komst verblijd met een waar ltaliaans
diner verzorgd door de O-brothers.

Avontuur
Vrijdag was het doel Fort Fun Aben-
teuerland op een lotartiertje rijden van
de camping. Dat het een rit van welvier kwartiertjes bleek te worden
kwam eigenlijk best goed uit, konden
we meteen naar de Saloon voor de
hamburger met frites. Na ,s middags
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uitgebreid te hebben genoten van on-
der andere achtbanen en een wild-
waterbaan was het toen weer terug
naar de camping voor een echt bord
hausgemachte Suppe. Omdat de cir-
cusartiesten de vorige avond diepe
sporen in en rond de tent hadden na-
gelaten is de tent, met aan iedere stok
een hemelvader, met vereende
krachten verplaatst naar de parkeer-
plaats. Daarna is de tent omgebouwd
voor het grote spektakel: Het Open
Podium voor de hemelkinderen! Solo
of met broer, zus, vriend of vriendin
werden de mooiste nummeß gepre-
senteerd. Het bleek weer een groot
succes, met een auare dobber voor
de jury, want alle acts waren top! Het
was uiteindelijk Marieke die met de
eer ging strijken. Tot slot de ook tradi-
tionele Triviant avond. Dit maal voor-
zien van zeer veel digitale audiovisu-
ele high-tech. Helaas was het de kou
die ons noopte te stoppen voor de
ware winnaar was ontdekt. Wordt dus
vervolgd.

ren en onder leiding van de voorzitter
van de BEF-commissie bleek hoe je
met behulp van een multivibrerende
bistabilisator kon geraken in hemelse
sferen. Alleen de daarop volgende
soldeerklus deed de meesten weer
snel op de aarde terugkerenl

Sportief
De volgende morgen mocht de hele
club het bos in. De jongsten gingen op
zoek naar de sigaar rokende beer, de
oudsten deden hun best om met be-
hulp van de bekende Griekse ver-
springer Pythagoras de breedte van
de rivier te bepalen. Deze speurtocht
was zo'n succes, dat het sportpro-
gramma van de daarop volgende
middag van uitsteltot afstel geraakte.
Om toch de sportieve aard niet uit het

Buitenland

Hemelvaderstour: Warstein, 12-1 5 me¡ lggg
Natuurlijk was het æk dit jaar weer zoverl
Met Hemelvaaft mochten 20 vaders er samen met hun 46 kinderen weer eens tegaa!
tussenuit kniJpen! Op wænsdag 12 meÍwerden overal in en rond Het Witte Dorp de
auto's weer volgeladen met volledige kampeeruitrustingen. Værzien van tent of ca-
ravan en een echte windbreaker was het dit keer weer eens op weg naar een echte
camping. Bier bhæfde niet te worden meegenomen want de bestemming was
Warstein in het Duitse Sauerland, vær de bierkenners onder ons ein Wahr Vêrgnü-
gcnl

Spijkertijd
Aan het eind van de middag was het
bonte gezelschap kompleet en inge-
richt. Een grote feestter¡t werd op het
ernaast gelegen, op dat moment nog
van gras voorziene, veld neergezet.
Toch bleek er een clubje slimmãriken
nog te ontbreken. Zij lieten de tent
opzetten door de anderen om zelf nog
even thuis de voetbalbeker te winnen,
en pas 's avonds laat te arriveren. De
Hemelvaders hadden toen al onder
lelding van Kiki en pleun heftig ge-
tracht om de spijker op zijn kop-te
slaan. Het bleek een uitstekende quiz,
waarbij uiteindelijk de beste combina-
tie van hersen- en spierkracht leidde
tot de zege, een prachtige hamer met
inscriptie! De kinderen mochten naar
bed, de vaders moesten akktimatize-

!{"lny is tijdens en vlak na de oorlogin het Witte dorp opgegroeid 
"ñwoonde destijds met haar ouders in

wat nu ons huis is. Tijdens de rondlei-
ding door het huis wist ze zich nog
goed te herinneren dat ze als kind hei
kleine kamertje op de tweede verdie-
ping aan de noordwestzijde bewoonde
en dat dit kamertje in de winter zo
ontzettend koud was dat de bloemen
in de vensterbank hun vaasje bevro-
ren. Centrale verwarming was er in
d¡e tíjd nog niet en dan is kou een
herinnering die je tang brjblijft.

Ze had in het Witte Dorp ook haar
huidige man leren kennen die destijds
bij de DAF werkte en vlak na hun hu_
welijk zijn ze in f 949 met het gezin
van Hanny naar Amerika vertroÈken.
Hanny wist zích ook de familie Rooi-
mans - die destijds op de andere hoek
- woonden nog te herinneren en ze
bleek destijds met een broer van de
huidige bewoner Fred Rooimans te
zijn opgetrokken. Reden genoeg om

en toen terug
Helaas, en toen was het weer zater-
dag. Ontbijten, inpakken, groepsfoto
en weer op weg naar het Burghpleín
en de moeders. Nee, een grot bezoe-
ken is echt heel leuk, maar nu even
niet! Dankzij het camerawerk van en-
kele hemelse profs konden we terug
in de aardse sferen op het BurghpÞiñ
nog nagenieten via het grote video-
scherm en onder het genot van bier,
wijn en pizza dromen over hoe het
volgend jaar weer nog mooier kan!

Martien van Dorsser

Het witte Dorp wordt nooit vergeten Klein n¡euws
. De skelter van Abel Koch is op

klaarlichte dag op het Burghplein
gestolen. Een uitgebreide zoek-
act¡e en een oproep met posters
door de hele wijk hebben niets
opgeleverd.

r Ook de inbrekers zijn weer actief.
ln de Odulphusstraat is ingebro-
ken en in de Wilakkersstraat zijn
fietsen gestolen uft de acfrtertuin.
Verder is er nog een inbraak uit
een auto gemeld.

. Eén dief heeft zijn inbraak niet af
kunnen maken. Hij werd gesnapt
op een balkon door een opletten-
de buurman.

o Zelfs de telefooncel is verdwenen.
Zou de dief van de klok ook tele-
fooncellen stelen? of is hier spra-
ke van een herziening van het
beleid van de KPN. Slechts een
paar jaar geleden hadden we in
deze krant een artikel over de
nieuwe telefooncel en de verba-
zing bij de omwonenden over het
plotselinge installeren van een
cel. Nu ¡s de telefoonçel weer
even plotseling verdwenen.

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.

op een mooie zaterdag in Juti stond ik braaf mijn heg te knippen toen er een wat ou_der stel værzichtig naar me toe liep met de ira.g',wooü-u- hier?, ze sterden zichvær met een licht Amerikaans accent als Hanny ór"mr" seejers en haar man dievær het eerst na haar emigratie naar Amerika in lg48 weei tàíig waren in het witteDorp. i

ook Fred zijn geheugen nog eens aan
de tand te voelen. Dan reã¡seer je je
dat het al erg lang geleden ¡s want ií<-
zelf bestond toen nog niet en Fred
was nog een Kleuter toen Hanny naar
Amerika vertrok. Ook realiseeiAe if
me dat wij pas de derde generatíe
bewoners van het huis zijn tenrvijl het
er dit jaar 60 jaar staat! Een beter be_
wijs voor de aantrekkelijkheid van het
Witte Dorp is haast niet te bedenken.

ln het boek over het Witte Dorp dat
ter gelegenheid van het vijftigjang be-
staan in 1989 is uitgebracht meénde
Hanny zie,hzell nog te herkennen ats
rennend kind tijdens de bevrijdings_
feesten op het Burghplein. Na 

-Ait

boek als herinnering te hebben aan-
geschatt verdwenen Hanny en haar
rnan weer naar hun logeeradres bij
familie in de achterhoek ongetwijfelci
met toch iets van weemoed in hun
hart.

st odåfil"äåîîi:



Men neme een vin du dok
TsongÞ, tsjonge, geeft Etty, onze buururouw, de pollepel dær aan mlJ. Wat weet ik

nou ian *ôfent Os mam- kæn altild voor m[. Ja, de thee zet lk wel eens, dat lu6
nq wcl, maar de rest? Hé, wacht eens, Merhammen dat |ukt ook nog wel. Dus hier

votgt ecn recept vær ecn Merha¡n met brlincr worst'
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tbterñam nBt 6 er [iner uorst
Neem 2 sneeties bruin brcod (die

van'bakker Janssens (met 3 98'

sen) aan de Heezerueg)
Geen boter of margarine oP het

brood smeren, dat lust ¡k n¡et

Leg 3 Plakken berliner (die van

slJger Verberne, ook aan de

Heãzerweg) oP een snee brood

Doe royaal mosterd oP de worst

Ktap de boterham dicht
Smullen maar
Drlnk er een glas melk bij

zelf maken ln de keuken. Wat was het
ook al w€er. Ja, lk weet het weer:

wentelteefjest Mam, hoe zat het ook
al weer met die wentelteefjes? Hier-

onder volgt het recePt.

\ecep t uoor wøttefteefies
Benodigheden:
1. g sneetjes oud brood, zonder korst

2. 2 kleine eieren
3. 1 theelepelkaneel
4.1Y2 eetlePel custard Poeder
5. 40 g suiker
6. 3 dl melk
7. 60 g boter
8. suiker

()t,,1,'l ì¿l Li¡'itt

Stichting
Witte Dorp de Burgh

Y

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Als vertegenwoordiger van de patat

generatie weet lk natuurlijk alleE van

iiEt. W"tt je de beste kunt halen, niet

zelf maken. Dat doet os PaP altijd'

We!, de beste friet haalje bij Toontje'

aan de St. Bonifacluslaan' Hieronder

volgt de route:

frrute runr le fiestefriet zløn

finlfrtTEtL
1. Start oP het BurghPlein 19

2. Ga linksaf, richting 2e Wilakkers-

straat
3. Bij de T-splitsing, ga rechtsaf de

Petrús Dondergstraat in (Pas oP je

verlaat het Witte DorP)

4. BiJ de krulsing met stoplichten' ga

rechtdoor
5. Na het passeren van de kruising

vind je Toonje oP t50 m aan de lln-

kerkant
6. Bestelde friet

AlschriJvend, gaan mijn gedachten te-

rug naar miJn kleutertiJd. Langzaam

fo-mt ¿e herlnnering weer boven' Mijn

moeder liet mij toen toch weleens wat

Klop de eieren los met de kaneel, roer

er custardPoeder, suiker en melk

door. Klop dit mengsel luchtig' Leg

een sneet¡e brood in een kom, schenk

met een iePel wat van het mengsel

over het brood. Leg er een 2e sneetje

op en giet hier ook wat mengsel oP'

d" to ãoor totdat alle sneetjes brood

op elkaar gestapeld ziin en het-eier-

mengsel ertussen is verdeeld' Smelt

een ledeette van de boter in een koe-

fenpãn en laat de boter lichtbruin

worden. Leg enige sneeties erin en

Iaat ze vlug aan beide kanten bruin

worden. Uit de Pan halen en door-

gaan. Geef de sneetJes warm met een

Éeet¡e suiker eroP gestrooid en smuþ

len maar.

Zo dat was het. lk geef de PollePel
graag door aan onze buurman G'tjs

Éanfln. Hij kan de lekkerste barbe-

que maken.

Nik Osinski

nntng

Ad ve rte nt i
Oproep
Stratumse amateur schrfivers!

Wllt u lid worden van onze club? W[
zoeken nog echrfvers(/eters) van

reis-, kinder- en misdaadverhalen'

En nlet te vergeten "sclenc€ flc'tlon"'

Elndtrovenee echrþersclub Strauss'

lnllchtlngen: tel. 2118597 (tussen

8.3G14.0O en 1 7.0O'23.00)

Te koop
Mlele wasmachlne type suPer electro-

nlc W73Íl: 112æ,'i Miele droger tYPe

super electronic T379 C: f1250'-i ge-

etofieerde kaeteelbank oaker afm

215x90¡t110: f75O,-; wltte commode

afm. 11Ox6Û¡<110: f2fi,'i witte swis-

sftex slaapkamer zgan: /325O'-; isdn

aansluitlng quatrovox Í225,-i koelkast

î175,-; gásfornuls met oven f325,-i

fissler sñekooþan f150,-; mono Phl'
lips video met showview f225,-i eara-

uän bürstner club 440tn 172 O,-i

luxaflex van het merk luxaflex in ge-

hete tussenwoning begane grond en

le etage voor en achter f175O,-; gar-

dena frasmaaier f65.-; wolff electrl-

sche 
-kantiesmaaier 1,125,'; kanties

knipper f35,-; braun stoomstrijkiizer

typäsaphir 7000 en striikplank f125'-'

iön u"n der Welde, St' OdulPhus-

straat 20, tel. 213 1212 ol06 53 225

s25.

Hallo,
Wijziin Nina Jansen en Renée Marks'

fwee leuke meiden van 13 jaar' Wij

vinden kinderen hartstikke leuk en

witten graag een centie bijverdienen

fur op t¡w klnderen te Passen'

Rgnée Vgrmgulgn vertelt....'rrrr¡¡rrr¡r'r¡

Het mini mannetie

es
HEEFT U INTERRESSE?
Beldan RENI B.V.
Tel:2112688 ol 2115794

Te huur:
Voor feesten en Part[en:
Poppenkaat.
Deze was te zlen oP de Koninginne'
dag op het BurghPlein. Kosten: 1f15,'

pei Oag. lnllchtlngen: 2125445, Tolne

Verhappen.

Te koop:
Boek "Het Wltte DorP ln Eindhoven

van Dudok" / 25,-
KalenderWltte DorP f 17,50

Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19'

te\.2120112

Te koop:
Vln du bok, de hulswfln van het Witte

Dorp. f 11,- per fles. Verkrijgbaar bil

Jan Wlllem v.d' Velden, Burghstraat

11, tel. 2122192

Te huur:
Het Wltte DorP heeft een driedelige

ladder, uitgeschoven 9,25 m' Deze

ladder ¡s oof te gebru¡ken als vrij-

staande ladder. Huurpriis f10,- per

dag, f7,5o Per halve dag. Te beYra-

oeñ Leon van GorP, St. OdulPhus-

ãtraat 41 , tel. 2134191.

Wit op zu¡art biedt de mogelijkheid om

advertenties te plaatsen. Wii rekenen

f2,5O per advertentie. U kunt uw ad-

verteni¡e of oproep inleveren bii elk lid

van de redactie.

Op een dag, heel vroeg gingen 51"
en Sander êen heel eind fietsen' En

opeens, hoorden ze iemand om hulP

roepen. O helP mii! Hoorde jij dat

ook? Vroeg Sara. Wat hoezo, hoorde

ilj dat ook, zel Sander. Nou die
'úhreeuw, 

zei Sara. lk hoorde wel O,

help mij. Kom, dan gaan we kijken'

Het kwam van links zei Sara, nee van

rechts zei Sander. Oke, eerst gaan

we links kiiken en dan rechts zegt Sa-

ra. En inderdaad, het kwam van

links....

En wat vinden ze: een heel klein

mannetje. Wat is er met jou, klein

mannetje? Lag ik lekker te slaPen

maar tóen hoorde ik een reusachtige

knallll Maar wat was dat dan, die

knal? vroeg Dara. Dat weet ik niet,

zegt het mannet¡e. Trouwens ik heet

Willem. En hoe heten jullie? lk heet

Sara, zegt Sara. lk heet Sandet zegL

Sander. En oPeens: Oh, helP een

reus, zegt Willem. Ga weg jij, durf je

weltegen kleintjes, zegt Sara' Pas op

j'j, zegt de reus. En hij Pakt Sara oP

ón n¡ rent weg. Maar hij struikelt over

een steen en valt Pardoes in een

modderPlas. En Sara is vrii!!!!

Einde.

Dit verhaal is geschreven door Renée

Vermeulen. De volgend keer mag

Fleur van Dam iets schriiven'

Colofon
Redactie:
Lex BosselaÂr, St. OdulPhusst' 19

RuÛ¡ Harr¡ebers, St. OdulPhussÙ' 1

SyVn Hdlanders, St. OdulphussÙ'26

lvianan v.d. ¡e^g, St. OdulphussÛ. 41

Mi:Ì¡el Tl¡eet¡wen, Sl. Odasbaat 9

'2120112¡2940500
¡2112688
f2134191
r21255,/5o

o
o

\\

Kooii voor het volgende numm€r:

"äi 
i l*"*i zú0. o" redactie behoudt zich

tt.t r*tt voor sh¡kken in te korten' Kopii zo mo-

öãi¡¡r..p n"ppv aanleveran bij de redactie' E-mail

kan ook:
Theeuwen@iae'nl

Rectificatie
ln de vorige krant stond abusieveliik

vermeld dãt mevro¡'rw Jacobs-Giebels

88 jaar is, maar zij ls Pas 86'

Onze excuses voor deze vergissing'
de redactie'
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Sch¡lderbeurt hu tzen in kort bestek
Wie door de wijk loopt, ziet het. Onze
woningen zijn weer toe aan een on_
derhoudsschilderbeurt. Als bestuur
van de Vereniging Onderhoudsfonds
Het Witte Dorp conslateerden we dat
zelt, maar het was ook duidelijk uit
ons meerjarenplan. Bovendien kregen
we vele signalen uit de buurt. Een te_
ken dat de kwaliteit van de woningen
de leden na aan het hart ligt. Vandãar
91y" op de jaarvergaderlng van juni
1999 aan onze leden een Oestu¡t

!g!!"n voorgetegd om in het jaar
2000 een onderhoudsproject te star_
ten. Plan van aanpak, benodigde
professionele ondersteuning, ãen
e.eqte. inschatting van de koãten (in_
clusief voorbereiding) werden aan de
leden voorgelegd. Details zullen de
leden vinden in het verslag van de
jaarvergadering. Eind september kan
men dit in de bus verwachten. Hier_
onder volgt een korte samenvatting.

Wat wordl er geschilderd? ln wezen
"alles". Een opsomming:

en vaste ramen

(tuin-, balkon- en voordeuren)

a garagedeuren en deuren Oerging

sief berging en garage)

. erker (inclusief onderkant)

mastgoten en hemelwaterafuoe_
ren

schaalgrootte van het onderhouds_
project. Wie interesse heeft, kan
contact opnemen met Sander Kreijns,
Burghplein 6.

Voorbereldlng
De plannlng van het project staat
weergeven in het schema- We zitten
nu in de voorbereidingsfase. Deze
loopt tot midden december. Er is dan
e_en Bijzondere Ledenvergaderíng
(BLV) geptand waarop aile dõtails zol
als, welke schilder, hoeveel gaat het
kosten, precieze datum van start etc.
gepresenteerd worden. Dan kan er
een definitief besluit genomen wor_
den. ln het tijdschemi is te zien dat
we nu in de fase zitten van het se_
lecteren van schilders en het opstel_
len van het bestek. ln het bestek staat
vermeld wat er geschilderd dient te
worden en, zeer belangrijk, aan welke
eisen het schilderwerk d¡ent te vol_
doen.

Uiteenzetfing
Bij het plannen en uitvoeren van een
onderhoudsproject voor meer dan
135 woningen is cornmunicatíe naar
de leden van zeer groot belang. Dit
artikel is daar een voorbeeld vanl Ook
een heldere en duidelijke uiteenzet_
ting. van de plannen op de jaarverga_
dering en op de komende giV
behoort hiertoe_ Maar dit is niet ge_
noeg bij zo'n groot project. Vandãar
dat we een apart groepJe hebben in_
gesteld dat zich alleen met dit aspecl
gaat bezighouden voor de gei.rele
duur van het project. Buiten ãnder-
getekende als bestuurslid heeft het
bestuur hiervoor ondersteuninQ ge_
zocht en gevonden bijtwee teOe-n üan
de vereniging. De leden die ons gaan
helpen en zitting nemen in deze
9_roep zíjn Michel Theeuwen en Luc
Koch. ln het bijgaande artikel ,"tæn
we uiteen watzijgaan doen.

We houden jullie op de hoogte en we
lT"l j",ieder gevat iedereén in gro_ten getale te zien op de volgeñOe
vergadering in december. Tot da'n!

Het Witte Dorp staat een flinke klus te
wachten. Volgend jaar krijgen meer
dan .135 woningen een veibeurt, in
de kleur wit uiteraard. Oe organisåtie
is in de vertrouwde handeri van de
Vereniging Onderhoudsfonds Wiú;
Dorp. Een heel karwei, zo werd 

"p 
Jã

l"-*"1". verenigingsvergadering' gå_
constateerd. Reden voor het Uestúur
om speciaal voor dit project een
communicatiecommissie ín te stellen.
Een 

.petíeterig werkgroepje bestaande
utr dne mensen die gaat helpen de
onderhoudsbeurt te .óomrnunic"r.ni.
De specialisten in het bestuur hebbàn
immers hun handen vol aan het aan_
vragen van offertes, het rondleiden
van schilders, het uitbesteden en niette vergeten het controleren van dã
uitvoeríng.
Luc Koch en Michel Theeuwen vor_
men samen met bestuurslid Edjoe
Osinski de communicatiewerkgio.åj
Zij zullen ervoor zorg dragen d;t ali;
betrokkenen geinformeerd worden
over het project. Dat kunnen alleen dàleden van de vereniging zi¡n,-;uåi
ook de niet-leden die meedoen aande beurt en alle andere Uuurt¡ewã_
ners die wel eens willen weten hoe
l:t_-t,t Bij betangri¡te Oestissinge-nl
stappen met consequenties of 

-oe_

w-o-on tijdens de rit, wil de werkgröp
Komen met:

De Lichtjesroute heeft dit jaar Stratum
en dus het Witte Dorp overgeslagen.
Geen rood-wit-blauwe lichtjãs op'0"
erkers in de Geldropseweg, petrus
Dondersstraat, Wilakkerstiaat en
Burghplein dus. Het was de riolering
in de Jorislaan die roet in het eteñgooide voor coördinator Gerard

lersc!¡rlen en zijn acht vrijwiiligers.
De Lichtjesroute siert dj stad
traditioneel in september in verband
met de bevrijding. De route werd in
1944 gereden door de geallieerden
die de stad bevrijdden. De
lichtornamenten op de ooit 22 km
lange route zijn nog te zien tot en met'10 oktober, dagelijks van zeven uur
tot kwart over elf.

comm unicatie schirderbeurt
onderhoudspro¡ect gecomm un iceerd

-nieuwsbrieven waarín de stand van
zake,7 wordt .toegelícht, de ptanninj
wordt vermeld, etc.
-spreekuur door de deskundigen bij
momenten waarop individuele deel_nemers belangrijke beslissingen
moeten nemen.
-publicaties op de internetpagina van
het Witte Dorp (dse_nr¡w¡täOõrp). O¡äwordt nieuw leven ingeblazen'door
Lex Bosselaar.

-artikelen in de buurtkrant, zoals van_
daag op deze pagina_

Voor inhoudelijke vragen over de on_
derh_oudsbeurt zijn natuurlijk de des_
KUndtgen in het bestuur de eerst
aangewezen vraagbaken. Toch ziin
ook de leden van de communicatiå_
werkgroep beschikbaar uoor' ur"gàn.Op het internet, maar ook in denieuwsbrieven willen we een item'Meest gestelde vragen' opn"rn"n. ó"
antwoorden komen dan uiteraard van
het bestuur van het onderhoudsf;"d..

Wie meer wil weten over de commu_
nicatie of een algemene vraao oraao
eens beantwoord zou willen ziõnl

-^!uc Koch, St.Odulphusstraat 2g,
2940029, of per e-mail te bereikeÀ:
luc.koch @ philips.com.

:Yl{"l_Theeuwen, St.Odastraat g,
2.1 25545, idem: theeuwen @ iae.nl.
:!ql^"9 _ Osinski, Burghptein 19,2122683, e.osinski@úo¡Oont¡ne.Ãi

Lichtjesroute slaat het witte Dorp over

Voorjaar
Wanneer starten we? Het plan is om
in het voorjaar van het jaår 20OO te
starten. Belangrijk is ook dat we het
gehele project in één jaar af willen
hebben. Dit houdt in dat *" 

"r. 
nàãi

streven om in het najaar van 200ô
klaar te zijn met de praktische uitvoà_
nng van het gehele project.
Er ts ook besloten om niet_leden van
de vereniging de gelegenheid te gã-
ven om mee te doen aan het ondãr_
ho,uO¡grofgct. Zíi ontvangen gà"n
subsidie. Bewoners van Oã wi¡t<- Oiegeen lid zijn van de vereniging Lun_
nen nog meedoen- Zij profiteren dan
mee van de gezamenlijkheid en de

veel spullen echt gemaakt zijn voor
bepaalde straten, zoals de iabels.
Bovendien staan overal kasten waar
de kabels op aangeslolen worden. Die
kun je níet zomaar bijplaatsen.',

Millennium
Toch is de klap in het Witte D,rrp
volgens de coördinator minder harä
aangekomen dan bijvoorbeeld op het
Gerardusplein. Een grote groep
vrijwilligers heeft daar speciaal-voor
de komende milfenniumwende veel
t¡jd en geld gestoken in nieuwe
ornamenten. Een poging om ook in
het Witte Dorp nieuwe versieringen te
maken, mislukte. Verschuren -kr""g
'bedroevend weinig reacties, op 

""ñoproep voor ideeeln in de buurtkrant.
Wie bang is, of misschien hoopvol
gestemd, dat de bezoekers van de
Lichtjesroute volgend jaar de buud
niet aan doen, kan gerustgesteld
worden, of komt bedrogeñ uit.
"Volgend jaar zijn we er wee/,. stelt
Gerard Verschuren. ,,Het 

speldje dat ik
van de Stichting het Witte Dorp heb
gekregen op de nieuwjaarsreceptie
beschouw ik wat dat betreft als ðen
aanmoedigingsprijs."

MichelTheeuwen

Edjoe Osinski
Burghplein 1g

V6ddrg()rùrhúòfüd¡, H.t nÞ
Dcp

Onderhoudsproject
globale planning

1

Nekslag
De werkzaamheden aan de
Aalstenveg en de Stratumsedijkbracht do organisatie al ,
moeilijkheden. Allerlei alternatieven
werden onderzocht, zoals het draaien
van de route. Tot als ,klap op de
vuurpijl' volgens Gerard Verschuren
ook nog bekend werd dat de Jorislaan
open ligt, deze maanden. ,,Dat was de
nekslag", aldus Verschuren. ,,Er 

zouecht een andere route gezocht
moelen worden. Hèt probleem is Oat

Í

d¡¡

¡childcr

3. Opstcllcn bestek

1. Akkoord ALV

2. Voo¡selectie

9. Start schilder

4. Olfefte
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6. Aftkoord BLV

7. Oñe¡te

8"

11. Cønmunicatie
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Mgt dg muz¡gk mee¡¡¡¡¡r¡r.,(5)

ü

ln de tekening kunt u zien dat er een

áantal wijzigingen zijn doorgevoerd

om ds sneúeid van het autoverkeer

terug te brengen. Verder verbetert het

utter-ti¡f van ãe Jorislaan doordat er

U"t"ï komen te staan oP de mid-

denberm. Het Plan is met aanwonen-

den besProken en oP onderdelen

aangePast. Hieronder ziet u het eind-

resultaat.

Met name het oversteken van de Jorþ

slaan moet een stuk veiliger worden'

Dit is vooral van belang voor kinderen

die vanuit onze wijk naar de Hassel-

braam gaan' maar ook anderen heb-

ben zicñ wel eens afgevraagd hoe Je

legaal en veilig aan de overkant van

de-Jorislaan kán komen' ln de nieuwe

situatie komt er een oversteekplaats

voor fietsers aan het einde van de

Burghstraat. Voor de fietser uit de

Schãlmstraat wordt het fietspad een

stukje verbreed, zodat tweerichting-

uerkee, mogeliJk ls naar de over-

steekPlaats-

Een andere verbetering is het aan-

brengen van een strook voor fietsers

die oi het kruispunt met de Geldropse

weg vantt de iorislaan naar links wil-

len]ru met al wordt de verkeerssitua-

tie een stuk duidelijker en veiliger'

Openbars rePetitie
Dä OpenUare Repetitie op het Burgh-

pÞin bP dinsdagavond 6 juli van het

ilarmon¡e-orkest en het Opleidings-

Orkest begint een traditie te worden'

Het was Jãmmer dat de belangstell¡ng

vanuit de Uuurt deze keer nogal ge-

ring was, ofschoon het praclttig weer

waã. De muzlkanten zelf hebben er 
.

a"ftt"t van genoten om met dat mooie

weer buiten te repeteren' We zullen

het oPtreden de volgende keer toch

eerder en breder bekendmaken, want

het is natuurlijk veel leuker om met

veel publiek rondom je te kunnen.la-

ten horen welke stukken we aan het

instuderen zijn en wat we op muzikaal

"àu¡"¿ 
¡nmid'dels pr€storen' Ook hier

üit Oe w¡k groeit het aantal leden' Het

*"r"n ei alvi¡- (4 sPelend in de Har-

monie en 1 sPelend in het OPlei-

ãingsOrkest. Nu hebben zich opnieuw
g tã¿en aangemeld' Twee kinderen

hebben ziclr aangemeld uTt de

SlagwerkgroeP en hun moeder wll

zicñgaan Uekwamen oP de saxofoon'

õat ãaat qoed! Nog even en we heb-

ben 
-ons eigen Witte DorP orkest!

Ñi"r*" ledeñ zijn heelwelkom' zowel

uålinner" ab góvorderden' Vooral de

laaisten kunnen we goed gebruiken

want haast alle secties kunnen ver-

sterking gebruiken. De Vereniging be-

schikt 1eff over de meeste instru-

menten en de contributie is niet hoog'

H"U ¡" een eigen instrument dan is

¿ai natuu¿Uk õk Prima' Wannee-r je

t¡n n"Ut kom dan eens kijken op dins-

ãágávona in Gemeenschapshuis-.Ha-

::i-:lln;:l':'åï' B:#i:T Ëf i!
u. repeteren het Opleidìngsorkest en

ã" dug*"rkgroep (welke. overigens

""n 
n"ãt nieuwe koers is ingeslagen

en een ontzettend leuk en swingend

slagwerkrepertoire aan het opbouwen

¡" ñ"t een veelheid aan verschillende

slagwerkinstrumenten)' Vanaf 20'15

u. iepeteert het Harmonie-orkest' tot

ãz..go.u- Dat orkest repeteert vanaf

September weer onder de bezielende

f"iding van Harry van Veldhoven' de

dirigent waarvan we 2 iaar geleden

rn"í .ou""l sPrit afscheid moesten

nemen' Hii was weer beschikbaar na

het vertrek van onze dirigent Koert

Dirks en we zijn bl'rj weer onder ziin

leiding te kunnen repeteren en spelen'

Nieuwe oPtredena
Er staan wel weer een Paar optredens

oo staPel. Zo maken we zaterdag 25

säptemUer een rondwandeling in de

omgeving van huize Kortonio (beiaar-

Oenttats¡- en de Herman Heijerman-

slaan. 7 oktober wordt gespeeld bij

het Fakkeþdoven oP het Stadhuis-

plein, om 20-OOu. OP dinsdag 26 9k'
iober geven we een concert in Huize

Kortonþ dat begint om 19'30 .'' En

dan ontvangen we met een gelegen-

heidsoroeP uit de Harmonie in no-

vembãr natuurliik Sinterklaas weer

muzikaal, samsn met de kinderen uit

het Witte DorP en de Witte Burgh en

hopen we dat iullie allemaal komen

luisteren naar het Kerstconcert in de

St.Joriskerk op24 december' Dat be-

gint om 18.0O u.

Uitwisseling
Oo 12 sePtember heett het OPlei-

dingsorfesi een uitwisselingsconcert

oeõrqan¡seerd met het Leerlingenor-

[est-uit Dongen. Ze hebben een ge-

zámenfUf stúk ingestudeerd en ziin

ã."rn"'een sPeurtocht gaan houden

in het Pre-historisch Dorp' Aan het

einde van de middag hebben ze voor

een enthousiast publiek laten horen

wat ze samen Presteren en dat was

het aanhoren meer dan waard' De

Slagwerkgroep verzorgde op 11 sep-

t"t-u", eõn swingend oPtreden 9P qe

t"rf,t t¡O"ns heiMuziekfestival in de

úinn"n"t a u"n Eindhoven en het

ùàrmonie-orkest en de Slagwerk-

g;"P samen hebben een heel week'

ãnd'de Gildefeesten in Düren opge'

lu¡=teta, waarbij de 's avonds de hele

iãesttent op z'nkop gezet hebben met

nun enthousiaste vrije oPtreden'

Feest was het!!!

Jullie zien, het is Ieuk om te spelen in

áãn-¡r"ttonie. Er valt veel en veel

atwisselends te beleven' Hopel'tjk mo-

gen we onder de luisteraars van onze

Ë"t"nA" optredens bekenden uit het

Witt" O"tP en de Witte Burgh be-

groeten' 
Hanne Kok
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Reconstructie Jorislaan
Hetzaliedereenwelopgevallenzijndatergewerïwordtaan,deJoristaan.Deriole-
rlng wordt versneld nili"ng"n, oma.at el vfige ¡9ar een Pa¿T keer een gat in de weg

is ontstaan aæ, grt",i n''i"'røong"øu¡ìei. b"r" g.t ingreep in de weg wordt

ãtii"p"n om meteen een aantal verbeteringen door te voeren'
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