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Correspondent¡eadres:
André Slenter, Burghstraat 31, 5614
BC Eindhoven. Telefoon: 040-

2112A02.
E-mail: andre'slenter @ r'hilips'com

NITT
DOR
DE BURC

Jaargang 11, nummer 1,lebr.2

municeren zullen we dit zo laten, uit-

bouwen, of naar andere

mogelijkheden zoeken om contact te

houden.

\1,

PeriodiekvoordebewonersvanHetWitteDorp,Eindhoven'

Nieuw buurtbestuur neemt stokie over
Eind 2000 is duideliik geworden dat zowel het bestuur van de Vereniging Onder-

houdsfonds (voor de'ci"trca rg0 aangesloten leden) alsook het bestuur van de Stich'

ting Het Witte Dorp,-dé-eirgn fuóor atle bewoners van het witte dorp) in 2001

zouden witten stopp"i. Ouàrió"nà o^ uiteenlopende rpdenen:,het stichtingsbestuur

withet stokie aoorgei"i ietîerenigingsbestuur heeft de schitderklus geklaard' Het

wordt tijd om de faxkei over te dragen aan een nieuwe generatie enthousiaste

buurtbewoners die alles dat onze wiii zo speciaat maakt willen voo¡tzetten in de ko-

mende jaren.

lnmiddels hebben zich circa 20 nieu-

we mensen aangemeld voor deelta-

ken en is een nieuw interim-bestuur
gefoimeerd voor de stichting' ln deze

foit op Zwart willen wii een en ander

alvasi kort toelichten en het interim-

bestuur aan u voorstellen. Natuurlijk

willen wij ook graag 'live' met u van

gedachten wisóelen over zaken die

óns in de wijk bezig houden. Daarom

nodigen wii u uit graag voor een

Naast het voorstellen van en kennis'

maken met het nieuwe bestuur willen

wij op deze avond verder ingaan oP

de werkzaamheden van dit bestuur en

op welke wijze dit georganiseerd is'

De eerste consumPtie oP de thema-

avond bieden wii u graag aan bij bin-

nenkomst.

voortbestaan van de Stichting Witte

Dorp de Burgh als taak bijgekomen'
ln het gverleg dat tot nu toe gevoerd

is met'belangstellenden is de volgen-

de structuur op hoofdlijnen bespro-

ken. Wij zouden dit graag nader willen

toelichten en voorleggen op de the-

ma-avond oP 5 maart.

De nieuwe structuur gaat eruan uit dat

de verschillende activiteiten worden

ondergebracht in werkgroepen die bii

voorkður zelfstandig kunnen werken'

Dit maakt de communicatie onderling

en naar de wiik belangrijk' Ook daar-

voor willen wij graag een nieuwe

structuur voorleggen waarbij de nieu-

we technieken via e-mail en internet

(onze eigen homepage) belangriike

miOOeten zijn. Het bestuur van de

Stichting Witte Dorp is daarbij aan-

spreekpunt voor de wijk en communl-

cätiecentrum ook naar'buiten de wijk''

Voor de Stichting Het Witte Dorp is er

inmiddels al een interim-bestuur ge-

vormd bestaande uit:

Dit nieuwe stichtingsbestuur heeft als

eerste doel om er voor te zorgen dat
in elk geval de jaarlijkse activiteiten
doorgaan zoals jullie gewend zijn' Als

tweede doel wil het bestuur vóór de

zomer met een voorstel komen over
hoe we het beste de activiteiten in de

wijk voor de komende jaren kunnen
organiseren.

Communicatie
Één van de meest gehoorde kritieken

op de stichting als bestuursvorm is

dat deze geen algemene ledenverga-

dering kent waarop buurtgenoten in-

spraak hebben oP de zaken die de

stichting zou kunnen doen. De thema-
avond is een eerste staP in de goede

richting. Om ook na deze avond het

contacl tussen bestuur en jullie als

wijkbewoners te bevorderen, willen

we een nieuw initiatief in het leven

roepen dat we de:

hebben gedooPt. De bedoeling van

deze dag is dat iedereen die iets wilt

weten of melden over zaken die onze

wijk aangaan, vrijuit kan binnenlopen

en met áe 
"anwezige 

bestuursleden
op informele manier hierover van ge-

dächten kan wisselen- Voor koffie,

thee en een koekje wordt gezorgd'

Afhankeliik van jullie belangstelling en

ideeën over deze manier van com-

Nieuwe Structuur
Op I januari van dit jaar vond in de

Wilakkersschool een bijeenkomst
plaats waaraan zo'n 15 mensen uit

bnze wijk deelnamen. Doel van de

bijeenkomst was om een aantal zaken

die in onze wijk spelen te bespreken

en een aantal activiteiten op te star-

ten. Het resultaat van de vergadering

was, onder andere, de installatie van

het interim-bestuur van de stichting'
Verder hebben we een aantal activi-

teiten gebundeld in een vijftal werk'
groepen (met tussen haakjes de

contactPersonen):

DenkTank (Cees Donkers, St'

Odulphusstraat 35)
Doel: onderzoek naar de structuur

van de wijkorganisatie(s) en de sa-

menwerking met de Witte Burgh' Ga-

rant staan voor het voortzetten

stichting en bijbehorende activiteiten

voor het komend halfjaar. Nadenken

over de organisatiestructuur voor alle

huidige en toekomstige activiteiten in

de wijk.

Activiteiten (Hilde van Gurp, 1" Wi-

lakkerstraat 19)
Doel: organiseren van sociale activi-

teiten inie wijk zoals Koninginnedag

en andere feesten, maar 
'ook 

de

Lichtjesroute. lnitièren, coördineren
en uitvoeren van bestaande en nieu-
we activiteiten.

Voortbestaan
Sinds de algemene ledenvergadering

van het Onderhoudsfonds in novem-

ber 2000 is er een commissie samen-

gesteld die de toekomst van het

ónderhoudsfonds na 1 juli 2001 zou

voorbereiden. Eind 2000 is daar het

Voorzitter: Cees Donkers, St- Odulp-

husstraat 35.

Secretaris: André Slenter, Burgh'
straat 31.

Penningmeester: Engbert Bos, St.
Odulphusstraat 36.

Bestuurslid: Hilde van GurP, 1e Wi-
lakkerstraat 19.

Kenniswiik (Corné Horsten, 1" W¡-

lakkerstraat 8)
Doel: ondezoeken of en hoe wij als
wijk ons eigen breedband-internet
netwerk kunnen realiseren, aanslui-

tend bij het grote Kenniswijk-
experiment zoals dat in Eindhoven
draait. Zie ook pagina 4

THEMA.AVOND
WITTE DORP

Maandag 5 maail,
Plaza Futura, Leenderweg'

2O:OO-22:00 uur,

(na aflooP borrel in het restau-
rant) 'Open Deur Dag'

(zondag 25 maart,14:00-16:00 uur'
Burghstraat 31 en ook:

zondag I aPril, 14:00-16;00 uur'
Burghstraat 31)

Feesie is terug van weggeweest:

zaterdag 23 iun¡ 2001 Mid zomernachtfeest
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Men neme een vin du dok
/)

Wsscltote/
Magnetron gerecht, recept voor 4
personen

400 à 500 gr. verse vis b.v. schol, ka_
beljauw, rode poon.
1 winterwortel
1 venkel
2 grote tomaten
2 stengels bleekselderij

zout en peper
oregano, basilicum en marjolein
olijfolie en 3 eeil. water

Was de groenten en snijd deze aan
klelne stukjes (als grove soepgroen_
ten)
Doe alles in een schaal, bestrooi dit
met peper, zout, oregano en basili_
cum.
Besprenkel het geheel ruim met olijf-
olie en voeg daar ten slotte S eeit.
water toe.
Roer het even om. Dek de schotel af
met folie en prik daar wat gaatjes in.
Zet de schotel in de magnetron -
hoogste stand: 6 min. gO0 \i - g min.
750 w.

Bereid ondertussen de vis met zout
en marjolein (of matig met wat
viskruiden)

{ls de magnetron klaar ís voorzichtig
de folie van de schaal halen. de vis o[
de groenten leggen en dan *eer met
folie afdekken.
Het gerecht weer in de magnetron
zetten: 6 mín. 900 w. - 9 min. ZS0 w.
Het geheel serveren met droge rijst.

Voorbereiding en uitvoering 25 min.

Eet smaketijk.

lk geef de kokslepel door aan Moni_
que Foederer.

Toine Verhappen

Advertenties

Te koop gevraagd:
Wie heett, of weèt te koop: originele

Ail: voordeurknop en originete
zwarle deurklinken van binneideu_
ren?
Thijs Hoex, Burghptein 4,2gg7g7g

Te koop:

.Ylt Y" du Dok, de huiswijn van het
Witte Dorp: l1 1,- per ftes.
Boek 'Het Witte Dorp in Eíndhoven
van Dudok' /25,-
Kalender Witte Dorp f 17,50. Te kooo
:t1,. ^ltqré Stenrer, Burghstraat 3i,
2112002.

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een driedelige
fadder, uitgeschoven g,2S meter lan-o.
Deze ladder is ook te geUruiken ais
vrijstaande tadder. Huurfrijs /10,_ t¿;dag, f7,50 voor een närúe oaé. 

-fe
bevragen: Leon van Gorp, St- òiutpi
husstraat 41, tel. 2194191

Ter overname:
Degelijk zonnescherm, knikarm,
oranje, handbediening, afneembaró
stang. Merk: MADO. Omvang: S me-
ter, 

. 
geh.ele.. achterpui W¡ttã Dorp_

ygninO (oudbouw). prijs in overteg.
telefoon: 2i24544-

Te huur:
Voor feesten en partijen: poppenkast.
ueze was te zien op Konínoinnedao
op het Burghplein. Kosten: itS,_ p"i
9lg. tntichtingen: ZiZSSAi, n¡i"hãi
Theeuwen.

Gevonden:
Op 16 januari 2001: rood/witte kater,
ongeveer 1,5 jaar oud in de Odulo_
nusstraat bijde fam. Vermeulen (nr.ä)
9p 1l januari gebracht n"ui, nrn¡ue'ji
lmeropunt vermiste en gevonden die_
ren). Adres: Kreugetstrãat te Eindhó_
ven- (040-25291Bg). Die instantþ
neen hem naar het dierenasiel oe-
bracht (040-2811gSB).
Dus als je een kater mist die aan debeschrijving voldoet moet je even
daar informeren.

l"ryiq -V-e_rmeuten, St. Odu tphusstraat
3, 2119990.

Wit op Zwart biedt al lang de mo_gelíjkheid om (kteine) aalertent¡es
te.plaatsen. Vraag en aanbod uit dewiik, zullen we maar zeggen. Wfirekenen vanaÍ ae votgeñãe 

"dii;;fS,- per kteine aavertentie liai
f 2,50). tl kunt uw advertent¡e oi oi-
roep inleveren bij etk tid van ¿e íe_
1ac.tie, 

gewoon op papíer of per e-matt: m.theeuwen @ hccnet.ni.

Buurt

Pleingebruikers verenigt UI

We hebben een fantastisch mooi
plein, mooi ontworpen, lekkere bank-
jes in de zon en zo, maar die bak. Die
bak toch. Het regenwater loopt niet
goed weg. Ondanks het drainage_
systeem blijven er plassen staan. Eln
uurtje voetballen door de kinderen en
ze kunnen zich weer omkleden. Zie
ook de foto hiernaast. Ook is de bo-
dem. te grofkonelig waardoor je je
goed kunt bezeren als je valt. Kortom,
we willen er wat aan doen.

verbeteringen (zandbak) of
toevoegingen aan het plein (pingpong
tafel, basketbatpaat) en je hiõirooi
rnzetten, neem dan contact op met

Betsy Osinski
Burghptein 19
Tet 2122683

lk zal dan een eerste bijeenkomst
beleggen, waarin we het 

"ôn "n "r,_der kunnen bespreken en van daaruit
rn gang zetten.

Tot dan!
Oproep
Wilje meedenken over een verbetering
van de bak, eventuele andere

Betsy Osinski

Colofon redactie W¡t oþ Zwart.ì,
Kopij voor het volgende
nummer: inleveren vóór 1 april
2001. De redact¡e behoudt
zich het recht voor stukken in
te korten.
Kopij zo mogetijk op ftoppy of
per e-mail aanleveren bij de
redactie:
m.theeuwen @ hccnet.nl
Witte Dorp op internet:
ww\ /.dse. n l/irrfi ttedo rp

Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1,
Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26,
Madan v.d. Laag, St. Odulphusstr. 41,
Edjoe Osinski, Burghptein 19,
Marcia Habets, St. Odulphusstr. 10,
Madëlle Dullae¡t, le Wlakkerstr. 12,
Michel Theeuwen, St.Odastraat g,

@
N

2940500
21 12688
213/.191
2122683
212æ44
244656
2125545

Redactie:



Zaterdag 13 januari
Als ik om 10.00 uur boodschappen wil
doen zijn de ramen van mijn auto en
het portier bevroren. Met de föhn
moet ik het portier ontdooien. Het
kwik in de thermometer staat ver on-
der de nul. Dit is zo'n moment, waar
ik als ijsmeester op gespitst ben. Het
moment waarop ik het sein moet ge-
ven voor de fijnste ijsbereiding na de
Italiaanse invasie van de íjsbaronnen
in 1960. Toch nog even de cyber-
voorspelling van www.meteoconsult.nl
downloaden en ik besluit lJsfase I in
werking te stellen.
Voor de leken onder ons "lJsfase l" =
alle aangemelde vrijwilligers erop at-
tent maken dat een dezer dagen een
beroep op hen wordt gedaan om de
ijsbaan aan te leggen. Contacten
worden aangehaald, standpijpen
moeten geregeld worden. Met andere
woorden, de ijsmaakmachine komt
langzaam in beweging. Wij noemen
dit de acceptatiefase, geestelijk 100%
erbij, maar lichamelijk afwezig.

Zondag 14 januari
Ook voor de ijsmeester is deze dag
heilig, iedereen had wel een familielið
dat bezocht moest worden.

Maandag, 15 januari
Na een wervelend weekend, was mijn
responsietíjd belabberd, dus geen
concrete actie.

Dinsdag 16 januari
Onverwacht is de vorstperiode gaan
dooaetten, ondanks eerdere cyUer-
voorspellingen van Meteoconsult, tot
het komend weekend van matige tot
strenge vorst. Hierop waag ik het
lJsfase ll in werking te zetten.
Dit is de fase van het opstarten van
het feitelijke ijsbereidingsproces. Al
rap hadden we het ijsteam in actie.
Gijs, Hans en Martien voor de tuin-
slangen. Edjoe voor de geestelijke bij-
stand. Gerard en Toine voor het licht.
Voor buitenstaanders was er ogen-
schijnlijk chaos in hun bewegingen,
maar een scherp oog zag meteen hoe
professional en met welke militaire
precisie de taken uitgevoerd werden.
De voorbereidingen vorderden ge-
staag, de slangen lagen in positie en
het licht werd aangesloten. Het echte
werk moest nu komen, het ijsmaken.

ln de wetenschap dat ijsmaken een
plezierige doch precaire aangelegen-
heid is, hebben we de expertise van
enkele deskundigen ingeroepen. De-
ze heren, 'de beste stuurlui' blaakten
van kennis. Zij gaven ons vanaf de
'kant' goede aanwijzingen voor de ijs-
bereiding.
Eerst de putjes dicht, dan de tuinslan-
gen opendraaien en sproeien maar.
Het leek eenvoudig. Op deze wijze
hebben wij het waterverbruik van de
Van Eyks en Van Dorssers aan het
Burghplein aardig over hun gemiddel-
de jaarverbruik 2000 geholpen. Met
behulp van fraaie gazonsproeiers, be-
schikbaar gesteld door de Bankens
en de Van Eyks, werd het water over
een groot oppervlakte gesproeid. De
ijsgroei vorderde gestaag, geheel vol-
gens onze venrvachtingen. Gezien de
snelle groei en het enthousiasme van
de ijsmakers werd besloten om de
benevelinginstallatie van 0.00 tot 9.00
onbemand te laten werken. ln de
nacht zou op die manier een prachti-
ge ijsbaan ontstaan.
Ons niet bewust van het daaropvol-
gende drama, gingen wij naar bedlll

Woensdag 17 januari
Bij inspectie om 8.00 van de ijspro-
ductie bleek een van de sproeíers te
zijn ontvreemd. Een van de slangen
werd gebruikt om een auto te 'af te
koelen' en dat terwijl het 6 graden
vroor. Een zeer vervelende ,grap'.

Door deze tegenvaller is de kwaliteit
van het ijs op sommige plekken verre
van ideaal. Dat was voor de jonge
ongediplomeerde keurmeesters die
woensdagmiddag vrij van school kre-
gen, aanleiding om het nieuwe ijs aan
de strengste kwaliteitstesten te on-
derwerpen. Het prille en jonge ijs
werd onder de lieve en zachte kinder-
schoentjes meedogenloos verbrijzeld.
Met de moed diep geschonken, be-
sloten wij het heft weer in handen te
nemen. 's Avonds om 18.00 werd er
door de ijsmeester een plan de cam-
pagne opgesteld om soortgelijke dra_
ma's te voorkomen.
Fase lll werd ingesteld, het zwaar
materieel werd ingezet, beschikbaar
gesteld door de heer De Groot: een
standpijp met slangen waarmee in
een uur tijd 5 tot 10 centimeter water
in de bak werd gespoten. Resulterend

in prachtige foto's. Dames, dit is een
duidelijk bewijs van onze daadkracht.
Resoluut en kordaat.
Vanaf 0.00 gaven we het water de tijd
en de rust om ijs te worden.

Donderdag, lSjanuari
Doch wederom pech... Om 8.00 bleek
de kwaliteit van het ijs belabberd tot
slecht. De oorzaak ligt, zo rnoeten wij
achteraf constateren, aan de kwaliteit
van het water dat de gemeente ons
ter beschikking heeft gesteld: Bruin
van het ijzer en nog eens bruin.
Het ijs kreeg niet de t¡jd en ruimte om
te sterken, want alras meldden de
jonge keurders zich voor de tweede

Worden we weer
kabelexploitanten?

De vereniging Onderhoudsfonds Het
Witte Dorp is ooit opgericht als een
vereniging voor het beheer van een
eigen tv-antennekabel. Deze taak is
reeds lang geleden aan de gemeente
Eindhoven overgedragen. Echter met
het oog op de komst van het project
Kenniswijk naar Eindhoven en de
snelle ontwikkelingen op ICT (lnfor-
matie Communicatie Technologie)
gebied, is een werkgroep van het inte-
rim-bestuur van de stichting gestart
met een onderzoek naar de haalbaar-
heid en wenselijkheid van de aanleg
van een glasvezel netwerk in onze
buurt. Legt Kenniswijk de glasvezel

Pagina 3

keer om de baan op al zijn zwakhe-
den te lesten.
Om 18.00 sloeg het weer om, de vorst
hield niet aan. Ook op www.meteo-
consult.nl brak de dooitijd aan. Einde
oefening.

Ondanks de tegenslag en het resul-
taat - uiteindelijk werd er niet ge-
schaatst - hebben wij van het
lJsteam, en vele kinderen met ons,
toch een leuke opleving gehad in on-
ze wijk. En daar gaat het om.

lJsteam, Toine, Gijs, Martien, Hans,
Gerard, Edjoe en dhr. De Groot

voor ons aan? Wat gaat het ons per
woning kosten? Hoe lang gaat een
dergelijk netwerk mee in deze snelle
ICT wereld? Hoe "snel" wordt een
dergelijke verbinding? Wat zijn de
toekomstige mogelijkheden met een
glasvezel verbinding? Het ondeaoek
naar dit soort vragen wordt momen-
teel uitgevoerd. Dit ariikel wordt on-
getwijfeld nog vervolgd.

Voor meer informatie over Kenniswijk,
zie ook www.kenniswijk.nl. Voor dit
landelijk experiment in Eindhoven-
Helmond wordt momenteel het plan
geschreven.

Helmond

Buurt

U¡t het 'Dagboek van de smeester'll

U

Kennisw¡¡k in het Witte Dorp?

Nuenen

lHeerhoven
Ei ndhoven

stnip ruËò Tongelre

Brandeyoort

Mierlo

KENNISWIJK MET 84.OOO AANSLUITINGEN

Veldhoven
E

cenlrum

m

Geldrop

E@
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Communicatie (Michel Theeuwen,
St. Odastraat 9)
Doel: bevorderen van de communica-
tie in de wijk door middel van de Wit
op Zwart krant, een eigen Witte DorP

websile, mailing verzorgen door mid-
delvan e-mailen andere middelen.

Voortzetting Onderhoudsfonds
(Peter Meeuwis, St. Odulphusstraat
13)
Doel: onderzoeken hoe de vereniging
onderhoudsfonds kan worden voort-
gezet door het vernieuwen van het
langlopende onderhoudscontract van
de leden. Ontwikkelen van een nieuw,
lange termijn onderhoudsplan en bij-
behorend financieel beheer.

Om nu al deze activiteiten een beetje
te coördineren en elkaar op de hoogte
te kunnen houden van de gang van
zaken, willen we eenmaal Per maand,
op de tweede maandag, bij elkaar
komen in de Wilakkersschool. Verder
zal iedere werkgroep net zo vaak bij

elkaar komen om te overleggen als zij
dat nodig acht. Om er voor te zorgen
dat werkgroepen van elkaar oP de
hoogte blijven, hebben we gePoogd
om een eenvoudige doch doeltreffen-
de structuur te verzinnen om de
communicatie tussen al deze werk-
groepen te waarborgen. Dit is de
kapstok geworden, en is uitsluitend
bedoeld als ondersteunend hulpmid-
del, zoals dit plaatje laat zien:

Cees Donkers: 50 jaar, beroep: ste-
denbouwkundige gemeente Eindho-
ven, getrouwd met Wiet, 2 zonen
Joram (21) en Jesse (19), sinds 1978
woonachtig in de wijk, trots op Eind-
hoven!
Bestuurslid bij de oprichting van de
Stichting Witte Dorp in 1982. Actief tot
1991 als bestuurslid Witte Dorp en
Vereniging Onderhoudsfonds bij o.a.
oprichting van het onderhoudsfonds,
overleg gemeente over invulling DAF-
terrein, ontwerp voor de inrichting
Odulphusstraat, buurtfeesten in 1 986
en 1989 (S0-jarig bestaan), boek 50
jaar Witte Dorp, kalender WIDO, ten-
toonstelling in het Van Abbemuseum.

BuurUlnqezonden

Nieuw buurtbestuur neemt stokie over

Het st¡chtingsbestuur stelt
zich voor aan 't Witte Dorp
Even voorstellen:
Cees Donkers

BEDANKT VOOR JULLIE INZET !!!

Kenniswijk Onderhor¡dsfonds

Figuur 1. De kapstok als hulpmiddel voor de diverse werkgroepen

Met de kapstok willen we laten zien
dat de werkgroepen nauw samenwer-
ken met de stichting. De stichting op
zijn beuri ondersteunt, waar mogelijk,
de werkgroepen met het bereiken van
hun doelen. Dat kan zijn door een
deel van de administratiekosten voor
zijn rekening te nemen, of door het
meehelpen organiseren van informa-
tieavonden. Heb je zin om mee te
doen, of wil je een keer een vergade-
ring meemaken, neem dan contact oP
met een van bovengenoemde men-
sen, of met André Slenter, Burgh-
straat 31. Verder willen we
bovenstaande ideeën graag nader
toelichten op de hiervoor al aange-
kondigde thema-avond van 5 maart.

Bedankt
Het nieuwe bestuur is met terugwer-
kende kracht op 1 januari in functie
getreden. Op 29 januari hebben de
voormalige bestuursleden het stokje
officieel overgedragen aan het inte-
rim-bestuur. Het is daarom ook niet
meer dan gepast om het voormalige
bestuur te danken voor hun inzet ge-
durende de afgeloPen jaren en het
werk dat zeverzet hebben:

Voorzitter: Frank van den Bemd
Secretaris: Lisette APPelo
Pennigmeester: Annette Romiin
Lichtjesroute: Jeroen Raaiimakers

Motivatie: lk vind dat het onder-
houdsfonds zeker door moet gaan
evenals de Stichting Witte DorP en
heb mede om die reden aangeboden
dit voortbestaan veilig te stellen in

samenwerking met een nieuwe en-
thousiaste groep buurtbewoners. lk
hoop dat mijn inmiddels opgedane er-
varing hen kan inspireren en tot steun
kan zijn.
Daarnaast ben ik vanuit vakmatige
belangstelling betrokken bij het Ken-
niswijkproject. Bovendien ben ik van
mening dat kerken fantastische
bouwwerken zijn die niet mogen wor-
den afgebroken maar een nieuwe
functie zouden mogen krijgen als
maatschappelijk centrum van de
wijk(en). lk hoop ook deze activiteiten
in te kunnen brengen in ons werk voor
het Wilte Dorp.

Even voorstellen:
André Slenter
André Slenter: lk ben 39 jaar en
woon sinds 1994 in het Witte Dorp. lk
woon samen met lngrid van Bragt,
eerst op Burghstraat 45 (huurhuis),
maar sinds 1996 wonen wij oP Burgh-
straat 31 (koophuis). ln 1996 zijn ln-
grid en ik ook getrouwd. We hebben
geen kinderen. lk werk bij Philips Se-
mi-conductors, waar ik de functie van
'senior lC Design Engineer'veruul. Dit
houdt in dat ik me bezig houd met het
ontwerpen van elektronische schake-
lingen voor wat men populair ook wel
elektronische'chips' noemt.
Buiten mijn werk houd ik me met di-
verse zaken bezig.lngrid en ik vinden
tuinieren erg leuk, en we zouden dan
ook graag een véél grotere tuin willen
hebben. Verder vind ik het leuk om
(lekker) te koken. Wat we samen ook
heel leuk vinden om te doen is wan-
delen. Door heel Nederland zijn diver-
se wandelroutes uitgezet van meer
dan honderd kilometer. Een heel be-
kende wandelroute is het Pieterpad,
een route van Pieterburen in Gronin-
gen tot de Pieterberg in Maastricht,
totaal iets van zo'n 480 km wandel-
plezier.
Bijna 2 jaar geleden ben ik betrokken
geraakt bij de wijkactiviteiten door het
mee organiseren van de kindermid-
dag voor het Millenniumfeest. lk heb
dat samen met lngrid en Connie Ta-
bor (Burghstraat 28) met veel plezier
gedaan. Het was voor mij de eerste
keer dat ik bij zoiets betrokken was en

ik denk er nog steeds met veel plezier
aan terug. Verder zijn we ook lid van
de vereniging Onderhoudsfonds en

hebben we dit jaar rneegedaan met
de schilderbeurt.
Door dit sood dingen ben ik gaan be-
seffen dat alles wat er in onze wijk is
opgebouwd toch wel uniek is en
waard is om behouden te blijven en'
indien mogelijk, verder uit te bouwen.
Daarom wil ik me graag inzetten om

mee te helpen om eruoor te zorgen
dat onze wijk de moeite waard blijft
om te wonen en te leven. Mijn doel is

om, samen met anderen, na te den-
ken over wat we willen gaan doen in
de wijk en hoe we dat het beste zou-
den kunnen organiseren in de vorm
van stichtingen en/of verenigingen. Al
met al zal het wel een druk jaar wor-
den, maar ik heb er erg veel zin in!

Even voorstellen:
Engbert Bos

Engbert Bos: lk woon samen met
mijn partner Anneberth van Walraven
op nr. 13 in de Sint Odulphusstraat.
Onze oudste twee kinderen waren net
het huis uit toen we, nu ongeveer 12
jaar geleden hier kwamen wonen; de
jongste heeft nog een paar jaren hier
gewoond.
Wij vielen meteen met onze neus in

de boter toen we hier kwamen wonen.
De Stichting het Witte Dorp draaide
en het Onderhoudsfonds was juist op
gang aan het komen. lk vond het een
prachtig initiatief en heb er als deel-

nemer goed van 'geprofiteerd'. lk heb
twee maal in de kascommissie geze-

ten.
lk werk sinds 1967 bij Philips, eerst in
Apeldoorn, later in Eindhoven en de
laatste I jaar in Breda. Maar verhui-
zen uit de Sint Odulphusstraat wilden
wij niet meer, dus dat werd elke dag
op en neer met de trein.
Nu de pensioneringsdatum in zicht
komt, vind ik het leuk om wat actiever
in de wijk te worden. Vandaar dat ik
meteen van de Partij was toen er een

nieuw bestuur geformeerd werd. lk
verheug me er oP om in de toekomst
een steentje bij te dragen aan het
woongenot in het Witte DorP.

\
Even voorstellen:
Hilde van Gurp

Hilde van Gurp: lk ben 31 jaar en ik
woon samen met Roeland Baaijens in

de 1" Wilakkersstraat op nr. 19. Wij
wonen hier sinds mei 1998 en we
hebben het in het Witte Dorp erg naar
anze zin. Voordat we in Eindhoven
beland zijn, hebben we vanwege stu-
die en werk op nogal wat andere
plekken gewoond in Nederland. Nu
werk ik in 's-Hertogenbosch als plan'
ningsmanager voor lnvito schoenen-
winkels. lk hockey bij Dames 2 van
EMHC en ik tennis graag. Als we oP

vakantie gaan maken we het liefst
een verre reis. Daarnaast ben ik ver-
knocht aan skiën, ik kook graag en ik
vind het erg leuk om met vrienden
een spelletje te 'kolonisten'. lk ben

betrokken geraakt bij de Stichting het
Witte Dorp en het Onderhoudsfonds
omdat ik me o.a. graag wil inzetten
voor de voortzetting van het Onder-
houdsfonds- lk vind het erg belangrijk
dat de wijk z'n kenmerkende status
behoudt. lk zou het jammer vinden als
na de grote schilderbeurt van het af-
gelopen jaar het onderhoudsfonds op
houdt te bestaan. Daarnaast zijn er
binnen de wijk volop ideeèn omtrent
aansluiting bij het project Kenniswijk
in de vorm van breedband aansluitin-
gen. ln deze krant wordt daär reeds
enige uitleg over gegeven. We zijn
inmiddels met een werkgroeP van
start gegaan om hieraan verder in-
houd te geven.
Ook belangrijk voor de wijk zijn de
verschillende activiteiten die ieder jaar

weer georganiseerd worden zoals
Koninginnedag, de SPortdag, de
Lichtjesroute en het Sinterklaasfeest-
Er is reeds een groot aantal mensen
actief bij de organisatie van deze ac-

tiviteiten betrokken. ln het nieuwe in-
terim-bestuur zal ik deelnemen als lid
om de belangen van alle activiteiten-
cômmissies te behartigen. Wat er
voor het komende jaar oP de agenda
staat, daar worden jullie o.a. 

.via 
de

Wit op Zwart-krant over geinformeerd-
lndien er reeds ideeën zijn of vragen
dan ben ik bereikbaar oP telefoon-
nummer 04A- 2133922-

-

Acliviteite n Communicatie

srichring het witt€ DorP

DenkTa¡k
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Stedebouwkundigen hebben zich er
mee bemoeid, een degelijk program-
ma van eisen is opgesteld, design
bankjes werden geplaatst, een kunst-
werk kwam er bij, er brak een kleine
storm uit toen de telefooncelwerd ge-
plaatst (want die paste toch niet, hoe
haalde de PTT het in zijn hoofd om
dat zonder overleg te plaatsen; waar
is ie trouwens gebleven?) en dan
worden er ineens drie ontzettende
joekels van palen op het plein ge-
plaatst en je hoort niets. Niets, njejte,
nada, radiostilte.
Radio? Zijn het misschien zendpalen?
De eerste voorbode van de Kennis-
wijk? Trouwens, nu ik het daar toch
over heb. lk ben tegen. De hele wijk
internet, allemaal communiceren, al-
lemaalthuis achter de PC en geen tijd
meer hebben om even het plein op te
gaan om te buuden (zo heette dat
vroeger). Geen wonder dat die palen
niet opvallen, dat de telefooncel zo-
maar kan verdwijnen, dat de plassen
blijven staan... We zitten allemaal

achter de PC te communiceren. lk
ben voor een (witte) dorpsomroeper
(we hebben met de bel geoefend tij-
dens het millenniumfeest, die was
overal goed te horen, dus dat moet
lukken). En wat te denken van een
aanplakzuil (je weet wel, zoals je die
in Engeland zag) midden op het
plein? Toch niets mis mee, daar
moeten toch een mooi ontwerp van te
maken zijn.. Hoeven we ook niet de
hele wijk door te lopen met de...
Feesje-posters. Scheelt weer werk
voor het Midzomernachtfeest.
OK, hoe krijgen we die palen weer
weg? Wie helpt?

O ja, ik ben overigens ook van me-
ning dat er een gezamenlijke Witte
Burgh/\lVitte Dorp-vereniging moet
komen.

Edjoe Osinski

Redactioneel
U bent het niet van ons gewend, maar
deze keer lijkt er toch alle reden voor:
een heus redactioneel, zeg maar een
verantwoording van de redactie over
de inhoud van deze krant. Maar dat
niet alleen. Er is meer aan de hand.

Dit is de laatste krant die Ruth Ha-
meleers en Marian van der Laag met
ons maken. Zij gaan - na jarenlang
hard gewerkt te hebben voor de krant
- op hun lauweren rusten. Nu al willen
we hen bedanken voor hun tomeloze
inzet.
De redactie is er in geslaagd opvol-
gers te vinden in de persoon van Ed-
joe Osinski, al langer actíef in de buurt
onder meer in het onderhoudsfonds,
Marcia Habets (Sinterklaascomitë) en
Mariëlle Dullaert (sinds anderhalf jaar
in de buud woonachtig, nog niet eer-
der actief).

En net op dat moment legt het oude
bestuur van de stichting Het Witte
Dorp het bijltje er bij neer. lnitiatieven
om het stokje over te nemen zijn ge-
bundeld in een interim-bestuur metìe
nodige werkgroepen. Deze krant gaat
voor een groot deel daarover. Over de
ideeën om de buurtorganisatie te ver-

Het interim-bestuur van de Stichting
Het Witte Dorp is zijn 'zittingstermijn-'
goed begonnen. Op een door vereni-
ging de Witte Burgh georganiseerde
nieuwjaarsreceptie in de Blokhut in de
lriswijk, reikte het bestuur voor het
eerst sinds twee jaar weer de be-
faamde Witte Dorp-speldjes uit. Al-
hoewel speldjes... door de korle
voorbereidingstijd bleef het bij een
kartonnen versie van het speldje dat
speciaal voor het Witte Dorp is ont-
wikkeld.
lnterim-voo¡zitter Cees Donkers kreeg
de eer om de eretekenen te overhan-
digen aan ... het bestuur van de Ver-
eniging Onderhoudsfonds Het Wítte
Dorp en de Stichting Beheer Onder-
houdsfonds (financieel beheer fond-
sen). De dames en heren hebben
deze blijk van waardering waarlijk
verdiend, zei Cees Donkers in zijn
'maidenspeech' als voolzitter. Jareñ-
lang hebben zi! zich belangeloos Ín-
gezet voor het onderhoudsfonds en
dat mondde vorig jaar uit in de Schil-
derbeur12000, de meest massale on-
derhoudsbeurt die de wijk ooit heeft
aanschouwd. Want niet alleen de 137
leden maar ook zo'n 35 niet-leden en
de grote verhuurders deden mee. Dat
kostte de bestuursleden behoorlijk

Pagina 5

anderen, maar ook om de gewone
activiteiten voort te zetten en nieuwe
(Kenniswijk) te ontwikkelen.
Ook de krant kan niet achterblijven als
alles anders wordt, al klinkt dat wat
avaar. Er is een heuse werkgroep
communicatie gevormd die kijkt hoe
de informatie uit diverse buurtactivi-
teiten op de beste manier bij de
buurtbewoner terecht kan komen. Dat
kan betekenen dat de internetsite van
de buurt (www.dse.nl/witte dorp) ver-
nieuwd gaat worden. Daaruoor wordt
nog gezocht naar een internettech-
neut met gevoel voor het Witte Dorp
die zou willen helpen.

De krant zou wat vaker mogen ver-
schijnen, vindt de communicatiewerk-
groep. Eén keer in de twee maanden
bijvoorbeeld. Om de ontwikkelingen in
de buurt op de voet te kunnen volgen.
Nieuwe rubrieken zullen verschijnen,
andere verdwijnen, of niet. Misschien
dat op termijn advertenties hun intre-
de doen om het verschijnen van de
krant te sponsoren.
Mocht u een bijdrage hebben voor de
krant of zelf actief willen meewerken,
aan de nieuwe krant: neem contact op
met de redactieleden of stuur een
emailtje naar m.theeuwen @ hccnet.nl.

De redactie

Buurt

ria

Speldies buurt voor VOF-bestuur

Vin du Dok

wat kruim. Zoveel dat Donkers in zijn
hoedanigheid als meedenker over de
toekomst van het fonds al eens heeft
gezegd dat het zo niet meer kan. ln
de toekomst zal het fondslid wat meer
kwijt zijn aan het uitbesteden van
werkzaamheden die nu uit liefdewerk-
oud-papier door het verenigingsbe-
stuur zijn gedaan. Officieel houdt het
fonds per 1 juli op te bestaan; dan
loopt het contract af dat 12 jaar gele-
den gesloten is met de leden. Er
wordt, zie elders in deze krant, hard
nagedacht over de voortzettíng.
De kartonnetjes werden dooi de vol-
gende mensen met trots gedragen:
Onderhoudsfonds: Voorzitter Sander
Kreijns, secretaris Els Staal, peter
Meeuwis, Rufus Driessen, Edjoe Os-
ínski en Martie Jacobs (atwezig).
Beheer: Lex Bosselaar, Willem

Rohlfs en Karel Smit.
Lex Bosselaar en Edjoe Osinskiviet at
eerder de eer te beurt onderscheiden
te worden.

Nadat het warme applaus weer weg-
geëbd was, volgde een gezellige bor-
rel op het nieuwe jaar.

MichelTheeuwen

Voor paal gezet?
ln het krantje Wit op Zwart lees ik tot
mijn schrik in een kleine bijzín dat de
drie ijzeren 'lantaarnpalen' op ons
mooie Burghplein waarschijnlijk een
permanente plaats aldaar gaan inne-
men. Nu heeft het daar alle schijn van
want inmiddels kijk ik inderdaad al-
weer enkele maanden tegen deze
grote lege masten aan.

lk word niet vrolijk van deze aanblik.
Natuurlijk staat als een paal boven
water dat de mooie dolfijnen hieraan
moeten hangen tijdens de Lichtjes-
route. Maar daarna moeten we dolfij-
nen én palen netjes opruimen.
Trouwens, als ik me niet vergis zijn
deze drie ijzeren masten destijds bij
de plannen voor de vernieuwing van

het Burghplein niet ingetekend en dus
niet besproken. Of hebben we zítten
slapen?

Voor mij zijn ze deze herfst in elk ge-
val totaal uit de lucht komen vallen.
Drie mistroostige masten ontsieren nu
in al hun lelijkheid ons mooie rustieke
plein. Behalve tijdens de Lichtjesroute
in september staren ze ons de overi-
ge 48 weken van het jaar nutteloos
aan en bieden een naargeestige en
lege aanblik.

Dus, mochten de vrijwilligers van de
Lichtjesroute nog hulp kunnen gebru¡-
ken bijhet afbreken van deze masten,
dan kunnen ze op mij rekenen.
Want volgens mij ben ik niet de enige
die hier verdrietig van wordt......
Reacties graag via e-mail naar el-
len@altenburg.nl

¡l
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ezonden briefln

Feesje is terug van weggeweest:
zaterdag 23 juni 2001

Midzomernachtfees
'"i,-o.{ '''l

Ellen Altenburg
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ln kort bestek

Afronding van het schilderproiect

De Vercniging Onderhoudefonds het Witte Dorp

Witte ias
Doelstelling was om alle woningen van de
VOF in een jaar te schilderen. Hoewel nog
een aantal kleine zaken dient te worden
afgerond, kan men stellen dat de doelstel-
ling is gehaald. Er zijn 133 woningen van
leden geschilderd. Tevens hebben er 30
niet-leden meegedaan en zijn ook onge-
veer 30 woningen behorend aan de AMEV
geschilderd. Dus in totaal bijna 200 wo-
ningen. Tezarnen met de woníngen van
de Grovestin stichting (Burghstraat vooral)
die in 1999 geschilderd zijn, kun je zeggen
dat bijna de gehele wijk weer in een mooie
nieuwe witte jas steekt.
lnmiddels hebben de leden de kostenafre-
kening eind december in hun bus ontvan-
gen. Als eventuele reacties daarop zijn
verwerkt, kan de subsidie berekend wor-
den. Dit is een taak van de Stichting Be-
heer Onderhoudsfonds. Zij verwachten dit
in maañ afgerond te hebben. ln principe
weet dan ieder lid wat de schilderbeurt
hem netto gekost heeft en wat de stand is
van zijn potje.
De sfeer tijdens de vergadering was goed.
De inzet van met name de schildersvoor-
man Leo van Gerwen werd uitdrukkelijk
genoemd.

Enquête
Door de werkgroep communicatie is be-
sloten een enquête te houden naar het
schilderproject. De enquête valt uiteen in

twee delen. ln deel 1 wordt gevraagd naar
de tevredenheid met het uitgevoerde pro-
ject. Doel is om te leren en verbeteringen
mee te in een eventueel nieuw project. ln
deel 2 worden suggesties gevraagd voor

veranderingen in een nieuw te starten
fonds. Dit is natuurlijk een belangrijke in-
breng voor de groep die zich bezighoudt
met de doorstart (zie hieronder). De en-
quête ligt in de bus en de eerste formulie-
ren druppelen al binnen. OP de
jaarvergadering in mei/juni zullen de uit-
komsten gepresenteerd worden. Resulta-
ten uit het 2e deelzullen natuurlijk meteen
teruggekoppeld worden naar de doorstart
groep.

Doorstart
De duur van het onderhoudscontract is 12
jaar. Formeel loopt dit midden dit jaar af.
Op initiatief van met name het VOF-
bestuur en Cees Donkers is een enthousi-
aste club van Witte Dorpers aan het na-
denken over een doorstad. Ïjdens de
vergadering werd een ovezicht gegeven
van de stand van zaken. Er zal nog veel
werk verzet moeten worden. Ook blijkt be-
paalde materie complex en is de voort-
gang langzaam (Monumentenstatus,
relatie naar Ministerie van Financiën).
Belangrijkste is dat er een nieuwe lichting
van Witte Dorpers is opgestaan, die het
belang van onderhoud voor het behoud
van onze wijk onderschrijven en zich
daarvoor willen inzetten. Peter Meeuwis
van het huidige bestuur heeft ook zitting in

deze groep en hij zal zorgdragen voor de
continuïteit en overdracht van het huidige
bestuur naar de nieuwe groep. Op de ko-
mende jaarvergadering medio dit jaar zal
de groep zijn plannen presenteren.

Edjoe Osinski

Op 28 november jongstleden werd weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
vereniging Het Onderhoudsfonds Het Witte Ðorp (kortweg VOF) gehouden. Later dan ge-

bruikelijk, maar dat had alles te maken met het lopende schilderproiecf'
Twee betangrijke zaken l<wamen tijdens deze vergadering aan de orde nameliik afronding
van het schitderproject in de vorm van een evaluatie en verantwoording en de doorstart in

een nieuwe vereniging.
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