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DJ Peter D¡llen laat ze swingen

STICHTING

\lITTE
DORP
DE BURGH

wijnproeverij goed bezocht en merken
we niet eens dat het buiten is gaan
plenzenl Slechts een klein plasje bij
de Franse kaas doet vermoeden dat
het maar goed is dat we alles in een
tent hebben ondergebracht.

ln de pauze van Betty Blue komt Pe-
ter Dillen op het podium, ouderwets
aangekondigd door Richard. Je kunt
zien dat het leven hem goed heeft
gedaan. Met een door de zon ge-
bruinde look presenteert hij zijn 'gou-
den oudjes'van de Shadows, Fats
Domino en andere'twisters' uit de ja-

ren zestig, toen hij zeltziin feesten op
het Burghplein organiseerde op een
open vrachtwagen van de DAF. Me-
nigeen waagt zich vanavond nog aan
deze oude danspasjes en er worden
nieuwe talenten geboren. Zelfs het
stadsjournaal heeft lucht gekregen

_. -.. van deze happening en leg! Peter
voor het nageslacht vast op de ge-
voelige film.

Betty's band krijgt er ook zichtbaar en
hoorbaar meer zin in en weet van
geen ophouden. ledereen geniet lnet
volle teugen. Op het hoogtepunt wil
iedereen doorgaan, maar er is slechts
vergunning tot 00.00 uur. Na wat
aandringen speelt BgJ tot groot ge-
noegen van iedereÖl door tot half
een. DJ Richard plakt er nog een
klein uudje aan vast, maar dan mag
de buurt gaan slapen, hoewel... er is
nog een adresje waar de dooaakkers
terechtkunnen.
Een geslaagd feestje dat eigenlijk
veelte kort was.

Cees Dìinkers
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Monumentenfeest super geslaagd

Symposium: 'Lessen van Dudok'
Het Monumentenfeest is vrijdag 7
september begonnen met een wan'
deling door de buurt. Onder begelei-
ding van in de buurt woonachtige
architecten hebben ongeveer tachtig
belangstellenden nader kennis kun-
nen maken met de buurt. Daarna
werd in de tenÌ een video vertoond,
waarin de bewoners aan hel woord
komen.
Uit de interviews komt het beeld naar
voren van een vriendelijk - 'dorps' -

karakter midden in een grote stad.
Het meest wordt gewaardeerd de mix
van oudere en jongere mensen. De
bewoners die recent hier zijn geko-
men waarderen de sociale activiteiten
positief (ook voor de jonge kinderen).

Voor de gelegenheid zijn enkele opi-
nion-leaders uitgenodigd om hun me-
ning te geven over 'De lessen van
Dudok'. Verdient het voorbeeld van
het Witte Dorp navolging bij de ont-
wikkeling van nieuwbouwwijken?

lndividualiteit
Frans Backhuijs (wethouder ge-
meente Eindhoven) benadrukte de
individualiteit van het wonen. De be-
woners moeten meer te zeggen heb-
ben over de indeling en het uiterlijk
van hun woning. Vaak is alles al voor
de toekomstige bewoner bePaald
door de projectontwikkelaar en de ar-
chitect. Bij het Witte Dorp zie je juist
een grote verscheidenheid aan wo-
ningtypes, waardoor hier verschillen'
de inkomensgroepen en soorten

huishoudens terechtkunnen. De aan-
wezige projectontwikkelaars en ar'
chitecten benadrukten dat de laatste
jaren op dit punt een verandering
gaande is. Dit is bijvoorbeeld goed te
zien bij de nieuwbouwwijken Dierdonk
en Brandevoort in Helmond.

Van de andere kant behouden wijken
hun waarde door de eenheid goed te
bewaken. Henk Westra (directeur
Stichting Experimenten Volkshuisves-
ting) waarschuwde voor het gevaar
wanneer pañiculiere eigenaren apañ
aan de gang gaan met het onder-
houd: "Wanneer u in een straat woont
met kloddergevels (of Fioddergevels)
voelt u dat in uw portemonnee,. want
de waarde van uw woning daalt daar-
door." Het collectief onderhoud van
het Witte Dorp sinds 1989 is een
goed voorbeeld hoe eigenaren met
elkaar afspraken kunnen maken over
de kwaliteit van de woonomgeving.

Eenheid in verscheidenheid, dat is in
het kort de kwaliteit van het Witte
Dorp. De bezoekers van het sympo-
sium waren het daarover wel eens.
Ter afsluiting werd de eerste poster
van het Witte Dorp door de kunste-
naar Joost Veerkamp uitgereikt aan
de wethouder. We hopen dat deze
poster zijn weg vindt bij bestuurders,
bouwers, architecten en bewoners,
als inspiratie bij de vernieuwing van
de gebouwde omgeving.

De feestavond op zaterdag I seP-
tember begint om 20.30 uur De
feesttent is al aardig volgestroomd
met 'oudere jongeren' die vol ver-
wachting een bakje koffie bestellen.
Alles kruipt naar de bar achter in de
tent of aan de grote houten familieta-
fels die uitnodigend staan opgesteld
aan de zijkant van de houten dans-
vloer. Bij het podium hebben de kin-
deren uit de buurt zích al verzameld
op de door hen pal tegen het Podium
geplaatste terrasstoelen. Ook de
harde kern van de fanclub van de
topband Betty Blue is daar neerge-
streken.

De avond start met oude rockers van
DJ Richard. Hij weet aardig de toon
van de avond te zetten en iedereen
staat voozichtig en beheerst mee te
deinen aan de hangtafels. .Rond

21.00 uur komen Peter Dillen en z.ij¡
vrouw binnen. Enkele rockers van het
eerste uur, onder wie de broer van
Harry van Hoof, herkennen hem en
maken een praatje met Peter. Leuk te
merken dat ook die generatie dit feest
als een reünie beschouwt. Om 21.30
uur maakt Betty Blue aanstalten om
te staden. Met een fantastische ope-
ningsact weet de zanger de kinderen
op de vloer te krijgen. Even later vol-
gen de pappa's en de mamma's en
begint de tent te swingen. Aanvanke-
lijk nog alleen bij het podium. Maar
even later dringt de swingkoorts door
tot aan de bar achter in de tent. De
hele tent swingt het uit! Kínderen kij-
ken verbaasd op enige afstand toe
hoe die oudjes toch zo uit hun bol
kunnen gaan.
Ondertussen worden de stands voor
de posters van Joost Veerkamp en de

Peter Meeuwis
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Oriëntaa f se

Garnalenschotel

lngrediënten

250 à 300 gr. gepelde garnalen
cayennepeper of paprikapoeder
1 kleine prei
200 gr. champignons
Sdldikke room
1/8lcrème fraiche
(kruiden)zout
dille
509r. boter
2 theel. kerrie
1 teentje knoflook
2 takjes selderij
1 kleine rode paprika
1 eetl. ketjap
5 eetl. tomatenpuree
2 eetl. cognac of witte wijn

Bereiding:
Bak in de boter kerrie, cayennepeper,
knoflook en de zeer fijn gesneden prei
glazig. Voeg er dan de fijngesneden
selderij, de in reepjes gesneden
paprika en de in plakjes gesneden
champignons aan toe en laat alles 10
à 15 minuten pruttelen.
Giet er veruolgens ketjap bij, alsmede
de tomatenpuree en de room. Laat de
saus nu indikken.

Advertent¡es
Te koop gevraagd:
Wie heeft voor ons enkele originele
binnendeuren te koop? Paul Dillen,
St.Odastraatl 8, tel. 28136A7.

Te koop:
Aanhangwagen, afsluitbaar deksel
met slot en imperial, afmeting 1,25 x

, 0,95m, hoogte 0,55m, met reserve-
wiel. ln goede staat verkerend.
Vraagprijs: 300 gulden. 1e Wlakker-
straal 42, T el. 21 24690.

Te huur:
Voor feesten en partijen: poppenkast.
Deze is weer te zien op Koninginne-
dag op het Burghplein. Kosten: f15,-
per dag. lnlichtingen: 2125545, Michel
Theeuwen-

Te koop:
Wijn Vin du Dok, de witte huiswijn van
het Witte Dorp: 5 eurolf 11,- per fles.
Te koop bij André Slenter, Burgh-
straat 31, tel. 21 12002.

Te koop:
Boek 'Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok' f25,-- Kalender Witte
Dorp 8 eurolf 17,50. Poster Het Witte
Dorp van Joost Veerkamp, 22 euro/
f50,-; de ansichtkaart van Veerkamp:
1euralf2,2}-
André Slenter, Burghstraat 31, tel.
2112002.

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een driedelige
ladder, uitgeschoven 8,25 meter lang.
Deze ladder is ook te gebruiken als
vrijstaande ladder. Huurprijs .f10,- per
dag, f7,50 voor een halve dag. Te
bevragen: Leon van Gorp, St. Odulp-
husstraat 41, tel. 2134191-

Voeg er dan de crème fraiche bij en
verwarm alles nog even goed. Doe er
nu de rest van de kruiden bij en strooi
er tot slot de dille over.
Serveer deze Oriëntaalse schotel met
rijst en wat mango-chutney.
Heerlijk.

ng

Wilgenhof zoekt
nog vrijwilligers
voor internetcafé

Wilgenhof is een woonzorgcentrum
voor ouderen. Ook ouderen die in de
wijk rondom Wilgenhof wonen kunnen
gebruik maken van activiteiten die
binnen Wilgenhof worden georgani-
seerd.
Vrijwilligerswerk vormt intussen een
bijna onmisbare aanvulling op de
professionele zorg binnen Wilgenhof.
Het vriþilligerswek is voor zowel de
bewoners, als de vrijwilliger waarde-
vol.

lnternetcafé
Momenteelwordt er hard gewerkt aan
de bouw van een internetcafé in Wil-
genhof. Zodra dit geopend wordt wil-
len we starten met een computer-
cursus voor bewoners en pashou-
ders. Daama kunnen bewoners op
vaste iijden gebruik maken van het
internetcafé.

Graag zouden wij in contact komen
met mensen die straks, als vrij-
willigeç de bewoners kunnen bege-
leiden bij het omgaan met de compu-
ter en het gebruik van internet. We
zoeken mensen die het leuk vinden
om met ouderen om te gaan en die
iets weten van computers en intemet.

Activiteitenkrant
Daamaast zijn we op zoek naar
iemand die een maal per kwartaal de
activiteitenkrant van Wilgenhof op de
computer uit wil typen en voor de lay-
out kan zorgen.

Wij vragen van u enthousiasme en
wat tíjd, wij bieden u een gezellige

Woon gaat het om

Hef goot om demonfoge en weer
montoge. Uit elkoor holen en weer
in elkoor zetten. Simpel! Nou, ik kon

u wrzekeren dot ol heel wot tech-
nische genieën zich er het hoofd
over hebben gebroken (hè, Henry).
ùe puzzel komt uit het voormolige
Oost-Duitslond. D¡t lond bestoot
niet meer, vondoor don ook dot ook

de oplossirg niet bekend is bij on-

dergetekende.

werkomgeving, voldoening, verzeke-
ring en onkostenvergoeding.

lndien u interesse heeft of meer
informatie wilt over andere vrijwil-
ligerswerkzaamheden kunt u vrijblij-
vend contact opnemen met Henny
Gevers van de activiteitenbegeleiding,
zijvertelt u graag meer.
lndien zij afwezig is graag een
boodschap en telefoonnummer
achterlaten bij de receptie dan wordt
u teruggebeld.
Adres: Gasthuisstraat 1, 5614 AR
Eindhoven, lel. 04A-2148300. Schrif-
telijk reageren kan natuurlijk ook.

Psycho-geriatrie
Sinds apit heeft Wilgenhof een nieu-
we afdeling voor psycho-geriatrische
bewoners. Deze afdeling heet De Wel
en is een dependance van verpleeg-
huis De Weerde. Ook deze afdeling
zoekt vrijwilligers.
Wilt U uw beschikbare tijd zinvol en
aangenaam besteden, informeer dan
eens naar de mogelijkheden op onze
afdeling om samen met ons de kwa-
liteit van zorg voor deze groep bewo-
ners te verbeteren-
Het contact leggen en onderhouden
met een psycho-geriatrische bewoner
is soms moeilijk maar altijd dankbaar
werk.
Het vrijwilligerswerk bestâat uit het
ondersteunen en helpen bij diverse
activiteiten. Daarom zorgen wij voor
een goede begeleiding en voor be-
trokkenheid bij het team.

Bent U geinteresseerd en/of wilt u
meer informatie neem dan contact op
met: P. Naus, afdelingshoofd van De
Wel, tel. 040-2148570, van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur.
U kunt zich ook schrittelijk aanmelden
en een briefje sturen naar:
Wilgenhof t.a.v. P. Naus, afdeling De
Wel, Gasthuisstraat 1, 5614 AR Eind-
hoven.

lrt/ot fe doen?

6o noor het odres Burghplein 19.

Bel even von te voren of men thuis
is (122ó83). En wrvong de TL lottp
ron de afzuigkap in de keuken

oldoor. Rcndvoorwoorde is wel dat
niet de gehele keuken gesloopf

hoeft te worden. Simpel, dot is ol-
les. Nou. ik wens jullie veel succes.

Hopeli¡k komt de oplossing in de

volgende Wif op Zwart kront.

Ontspanni

Men neme een vin du dok
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De pen en de pollepel geef ik door
aan Leon Mevis, 1e Wilakkerstraat
42. Succes en de hartelijke groeten
van

Barbara Vermeulen, Gebr. Van
Doornestraat 19

Bakkerij
W¡nters
gaat dicht
Bakker Ad Winters aan de GeldroP-
seweg stopt met de bakkerij. De win-
kel gaat per 1 november dicht. Wel
blijtt Winters de broodautomaat voor
zijnzaak bevoorraden.
Daarmee komt er een eind aan een
carrière van 35 jaar elke ochtend ont-
zettend vroeg oPstaan om te bakken,
eerst bij zijn vader en later zelfstan-
dig. Daar had Ad genoeg van. Bo-
vendien werd het steeds moeilijker
om winkelpersoneel en medewerkers
voor in de bakkerii te vinden.
Wat Winters na 1 november gaat
doen, weet hij nog niet. "lk heb nog
geen tijd gehad om daarover na te
denken", zegt hij. "Rentenieren wordt
het in ieder gevalnief', lacht hij nog...

PIUZZML
,Ta, hij is er weer de Wit op Zwarf puzzel. Deze keer geen

crypfogram (.Tohn, voþende keer?) maar een mechanische
puzzel uif hef Oosfen (het voormalige Oosf-Duitsland wel
fe versfaan). Voor de heren of dames mef mechanisch in-
zichf is weer een lekkere fles Dudok wijn te winnen.

Edjoe Osinski
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Het gloednieuwe bestuur van de Stichting Witte Ðorp heeft het initíatiel genomen om
de nieuwe status van Rijksmonument aan te grijpen voor een groots en uniek
buurtfeest. Niet alleen Witte Dorpers waren uitgenodigd maar heel Tuíndorp en ei-
genlijk heel Eindhoven was te gast. En iedereen heeft eruan genoten.

DUDOK.
Doe Dag

Feest in het
Witte Dorp

Aan de kindermiddag, de DUDOK-
Doe Dag van het monumentenfeest
deden ongeveer 150 kinderen mee.
Er was van alles te doen: jungle
drummen, teken jezelf, teken net u¡t-
zicht in het Witte Dorp, kleur de teke-
ning van Joost Veerkamp, een hok
timmeren en schminken. Buiten stond
een grote klimwand waar je tegen kon
klimmen. Het was erg druk en gezellíg
en jammer genoeg veel te kort. Tot
slot was er nog discomuziek. Hoe het
allemaal was, kun je ook zien aan de
vele foto's die er gemaakt zijn. Hier
staan er maar een paar.

Nu het grandioze feest weer tot het
verleden hoort, willen Lenie Zorge en
Gonnie en Wim Kalb het bestuur en
de vele vrijwilligers bedanken voor het
initiatief en het vele werk dat is ge-
daan. Het heeft tenslotte ene mooi
resultaat opgeleverd.
Aan alles is gedacht: de comfortabele
tent waar van alles gebeurd, in 't bij-
zonder de kindermiddag, waar de
kinderen hun creativiteit tot uiting
brachten. Heelleuk.
En niet te vergeten de schitterende
poster die zeker een mooi plekje zal
krijgen. Een compliment aan de teke-
naar Joost Veerkamp!
Wij geloven dat het Witte Dorp wat
betreft de saamhorigheid uniek is.

Lenie, Gonnie en Wim

van het Witte Dorp. Nog niet ieder-
een heelt van dit unieke aanbod
gebruik gemaakt. Daarom wíllen we
er nadrukkeliik op wiizen dat dít
aanbod slechts geldt tot en met 3l
december van dlt jaar, Daarna wor-
den geen tegoedbonnen meer ge-
accepteerd en kan een poster
u itsl u íten d gekoc ht wo rden.
Andere exemplaren zijn te koop bij
de stichting voor de prijs van euro
22,- (f50,-) per stuk, zolang de voor-
raad strekt.

NIEUII¿r
Er zijn nu ook ansichtkaarten te koop
met dezelfde afbeelding als de poster.
Deze ansichtkaarten zijn erg leuk om
te sturen naar familie of bekenden!
De ansichtkaarten kosten 1 euro
(f2,20) per stuk.

Alle artikelen zíjn verkrijgbaar op het
bekende adres: Bu 31.

Het driedaagse festijn begon op de
vrijdagmiddag 7 september. Een
symposium over'de lessen van Du-
dok' bracht veel belangstellenden
vanuit de vakwereld naar Eindhoven.
Op zaterdagmiddag hebben de kinde-
ren uit de buurt zich prima vermaakt
met de DUDOK-doe dag. Zaterdag-
avond was het klapstuk van het feest
met een kort maar hevig optreden
van de eerste DJ van Eindhoven,
Peter Ðillen als gast van DJ Richard.
De swingende band Betty Blue kreeg
iedereen moeiteloos aan het rock en
rollen. Zondagmiddag konden we uiþ
blazen en nagenieten van een schitte-
rend weekend onder het genot van
een muzikaal sausje van Lizzy Kean
en het koor Ruby Tuesday.
Lei Willems, die was ingeschakeld
voor de algehele coördinatie en in-
richting van de feesttent, heett een
voortreffelijk product laten zien.

Sponsors
Het monumentenfeest is mogelijk
gemaakt door de ondersteuning van
alle bedrijven die dat ook al hebben
gedaan bij de viering van het vijftig-
jarig bestaan van de wijk in 1g8g. De
band van deze bedrijven met het onþ
staan of het onderhoud van deze wijk
heett er voor gezorgd dat wij dit unie-

Gevonden
voorwerpen
Zoals bij ieder goed feest gebruikelijk
is, hebben we ook na afloop van het
Monumentenfeest een aantal voor-
werpen gevonden waarvan de eige-
naar onbekend is. Dit jaar hebben we
in de aanbieding: 2 volwassenenpa-
raplu's, 1 kinderparaplu en een kin-
derjasje. Deze spullen zijn op te halen

- op Burghstraat 31.

ke feit in de geschiedenis van de wijk
op een waardige wijze hebben kun-
nen vieren en vastleggen voor het
nageslacht. Sponsors: BEDANKT!
Jullie namen zijn vereeuwigd op de
poster die speciaal voor deze gele-
genheid is gemaakt door Joost Veer-
kamp in opdracht van de stichting
Witte Dorp de Burgh. Het zijn: Fortiè
Vastgoed, Ballast Nedam Woning-
bouw Zuid, Makelaarskantoor Van der
Meeren, Grovestíns Stichting, DAF
Trucks, Schilderscombínatie Coolen/
Caspar de Haan/1/an Tour de Groot
Eindhoven, Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Meeùs Makelaars, Jansen-
Huybregts, Straet Holding, Bouw-
fonds Woningbouw.
Dat het feest zo bij onze wijk past
komt natuurlijk ook door de ínzet van
veel vrijwillígers. Het ís toch iedere
keer verbazend om te zien dat zoveel
buudbewoners de handen uit de
mouwen willen steken om een buurt-
feest tot een geslaagd geheel te ma-
ken: Vrijwilligers: BEDANKT!
lk ben bang dat dit feestje moeílijk te
overtreffen is, maar dat dachten we in
1989 ookl

POOO

Vin du Dok
Vin dc tabl¿ Frauçais
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Poster en âh-
sichtkaarten
Joost Veerkamp
Sinds het Monumentenfeest beschik-
ken we over unieke posters gemaakt
door Joost Veerkamp op òpeciaaf
veaoek. Deze posters zijn gemaakt in
een oplage van 1000 stuks en uit-
sluitend te koop bij de stichting. teder
exemplaar is persoonlijk door Joost
genummerd en ondertekend en daar_
door tevens een uniek bezit.
Ter gelegenheld van het bereiken
van de sfafus van rijksmonument
hebben alle bewoners een tegoed_
bon ontvangen die recht gÃtt op
een gratìs exemplaar van de poster

INGEZONDEN BRIE

p:Te Koo
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DeB ndere Buurtbewone
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ln januari 2001 attendeerde onze makelaar op een weinigzeggend "kleíntje" uit de
zaterdagkrant. Er stond een woning te koop in het Witte Dorp. Dat was een wijk die
ons bijzonder aansprak, niet alleen vanwege de centrale ligging ten opzichte van het
centrum maar ook zeker door de fraaie ardtitectonische bouw en vanwege het feit
dat ik al enkele jaren met veel plezier in een appartement op het eínde van de 1'
Wil akke rst raat woo nde.

Buurt

Van nietszeggend Kleintje, via
een hoop werk tot buurtbewoner :

De weken daarvoor hadden we al en-
kele huizen bekeken en steeds had-
den we het gevoel dat we de juiste
woning nog niet gezien hadden. Een
gevoel wat iedereen wel zai herken-
nen.
Voor vrijdag 19 januari hadden Lowie
en ik een afspraak gemaakt met een
vertegenwoordiger van het bureau
dat de verkoop van het huis behartig-
de. Natuurlijk hadden we van tevoren
al stiekem grondig door de ramen ge-
keken en wat we zagen maakte ons
niet echt blij. Wat een vuiligheid en
venruaarloosde toestand! Toen we
eenmaal binnen waren bleek dat onze
conclusie zeker niet verkeerd ge-
weest was. De verkoper vertelde ons
dat het huis jarenlang bewoond ge-
weest was door kunstenares me-
vrouw J. De GrooþBrandligt, dat zij
vorig jaar overleden is en dat haar
kinderen geen interesse hadden om
het huis te gaan bewonen, waarna
besloten werd tot verkoop over te
gaan. Ondanks de erbarmelijke staat
van het geheel was het bouwtech-
nisch prima voor elkaar en zagen we
geweldige mogelijkheden om er een
schitterend huis van te maken. Des-
tijds was het huis al leeggeruimd (la-
ter hoorden we dat er 7 containers
met "spullen" uitgehaald zijn) en dat
maakte de indruk niet zonniger!

Wolken
Ons eerste (nogal lage!) bod werd
veruolgens door de nabestaanden di-
rect geaccepteerd! lk kan u vertellen
dat we de rest van die dag nogal met
ons hoofd in de wolken gelopen heb-
ben en dat een Eindhovens grand-
calê, gelegen aan de Markt, die
avond een topomzet moet hebben
gehaald!

We waren vooral blij dat onze nieuwe
woning zich voor het allergrootste
deel nog in authentieke staat bevond. 

1

Het was ook in dat opzicht precies
wai we zochien. Nu bedoel ik niet het
toilet en de badkuip die vast nog uit
1937 zijn geweest maar dingen als
paneeldeuren, schuifdeuren, schotrw,
inbouwkasten en niet te vergeten de'
doorlopende lambrisering op 50 cen-
timeter afstand van het plafond in de
woonkamer. We beseften dat we een
voor ons uniek huis hadden gevon- I

den. En het is niet het huis alleen
natuurlijk, de ligging was perfect, het
betreft een hoekhuis (met een van de
weinige garages in het Witte Dorp)
met een schitterend uitzicht op het
Burghplein.

1955
Daarna begonnen we ons te realise-
ren wat er wel niet allemaal bij de
verbouwing zou komen kijken. Er
stond heel wat werk op ons te wach-
ten. Meestal was de beslissing om
iets wel of niet te vervangen erg een-
voudig omdat er in al die jaren nau-
welijks iets gemoderníseerd was (we
kwamen later behang tegen dat aan
de achterkant was bevestigd met een
krant uit 1955). We waren dus wel
verplicht om veel te vervangen omdat
het simpelweg niet meer voldeed aan
de eisen van deze tijd. Zo moest bij-
voorbeeld van boven naar beneden
worden gestuukt, centrale verwarming
worden aangelegd, complete elektri-
sche bedrading vernieuwd (dat er
nooit iemand is geëlektrocuteerd is
haast een wonder), plaatsing nieuwe
keuken en badkamer, etc etc.
We raakten haast verstrikt in een web
van hypotheekadviseurs, badkamer-,
en keukenspecialisten en moesten in
korte tijd enorm veel beslissen, ver-
gelijken, regelen en een planning ma-

ken. Een nogal drukke tijd waaronder
het werk soms wel moest lijden. De
fax op het werk heeft in elk geval me-
nig overuurtje gedraaid. Omdat we
zoveel van de authentieke stijl hou-
den, besloten we om alles in zoveel
mogelijk originele staat op te knappen
of nieuw te kopen. Zo wilden we per
se een keuken met paneeldeurtjes en
granieten blad maar uiteraard wel
voorzien van alle gemakken van nu
zoals een vijfpits gasstel en een
vaatwasser.

Puin
Enthousiast gingen mijn vader, Lowie
en enkele vrienden de eerste dagen
aan de slag rnet uitbreken. Binnen de
kortste keren lag de hele tuin onder
het puin. lk zal een lang verhaal kort
maken: er is menige druppel door ie-
dereen afgezweet in deze periode.
We hebben nog medelijden met onze
buren dat zijdit moesten doorstaan.
Daama kon langzaam de opbouwfase
beginnen en gelukkig hebben we
geen echte serieuze tegenslagen ge-
had. Natuurliik loop je altijd tegen din-
gen aan en laat ik zeggen dat de
Praxis flink heeft bijgedragen aan ons
enorme airmiles-saldo. Het werk vor-
derde gestaag en alhoewel de stuka-
door juist te vroeg begon en de
elektricien niet zo snel werkte als hij
zelf verwacht had, larvam alles in een
kleine drie maanden tot een goed
eind. Ondertussen naderde de dead-
line van 1 juli waarop we "ove/'
moesten zijn. Natuurlijk klopte de
planning niet en was niet alles klaar.
Met name hebben we ons nogal op
het schilderwerk verkeken. We heb-
ben 21 deuren (en kozíjnen) die
moesten worden afgebrand, worden
geschuurd, gegrond etc. En tot op

heden is dit iets wat nog in de toe-
komst volledig moet worden afgerond-

Ondertussen waren we uitgenodigd
op de barbecue die deze zomer
plaatsvond. We hebben een erg ge-

zellige avond gehad en leerden leuke

buurtbewoners (nog) beter kennen-

L'.tt,tte| ìr:l Li.ria

Natuurlijk kenden we díverse mensen
al omdat men vaak belangstellend
informeerde naar de stand van zaken
tijdens de verbouwing (wat we erg
waardeerden).

Tolerante buurt
Daarom was er, toen we er op 1 juli
officieel woonden, zeker geen sprake
van een aanpassingsprobleem. We
voelden ons al snel thuis in deze ge-
zellige en tolerante buurt. Wij vinden
het een dorp, in de positieve zin, in de
stad. Wens je contact met mensen
dan is dit leuk en gezellig, ben je lie-
ver wat meer op jezelf dan is dit ook
geen probleem. Bijvragen konden we
een ieder benaderen (daarvoor nog
hartelijk dank!) en we werden uitge-
nodigd op gezellige buurtfeestjes
waar we in ongedwongen sfeer inte-
ressante verhalen hoorden over het
(letterlijke) kleurrijke leven van de vo-
rige bewoonster. Kofiom, we hebben
echt het gevoel dat we 'thuis' zijn en
er helemaal bijhoren!
Wat ons nu nog rest is een tiental
deuren af te werken, de bekende
'laatste details' en volgend jaar gaan
we grondig aan de tuin beginnen.
Maar we hebben zeker onze draai al
gevonden, het huis is zeker geworden
wat ons voor ogen stond, en we ho-
pen hier nog jarenlang met hetzelfde
plezier te kunnen wonen!

Jan van Hout
Lowie Teller

' C'.o.tlcl t)r:l Li.n',t
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Onderhoudsfonds gaat
verder met 126 leden
Op 10 mei hebben alle 221 eigenaren en kleine verhuurders van het Witte Dorp een
aanbíeding ontvangen om in te stappen in het onderhoudsfonds. Ðe bestaande
leden hebben we gevraagd voor een nieuwe període bij te tekenen. Van de lS7
bestaande leden hebben 2T leden opgezegd en er zijn 16 nieuwe leden bijgekomen.
Daarmee komt het ledenaantal van de vereniging per 1 oktober op 126 leden.

We venraohten dat het ledental nog
zal toenemen vanwege 53 eigenaren
die in principe positief staan
tegenover het collectieve onderhoud,
maar nog geen besluit hebben
genomen. Totaal vijttien eigenaren
hebben desgevraagd te kennen
gegeven geen interesse in collectief
onderhoud te hebben-

Van de overeenkomst die u in
tweevoud getekend heeft wordt één
exemplaar bij u terugbezorgd. Voor de
nieuwe leden wordt eerst een opname
van de woning uitgevoerd en een
berekening gemaakt van de
maandelijkse bijdrage. Wij verwachten
daarmee eind oktober gereed te zijn.

Administratie
Wij hebben op basis van het
ledenaantal per 1 oktober besloten
definitief opdracht te verstrekken aan
Bureau Herfkens voor de
ledenadministratie en incasso van de
maandelijkse bijdragen. Tevens is aan
Bureau Rooymans en Van Boxtel
Bouwmanagement opdracht verstrekt
voor een onderzoek naar de
uitbreiding van de dienstverlening van
de vereniging. De resultaten worden
in de Algemene Ledenvergadering

van voorjaar 2042 gepresenteerd.
Voor de kosten is een eenmalige
subsidie verstrekt door de SEV van
f45.000,-.

Af ronding schilderproject 2000
Dít jaar zijn enkele nagekomen
woningen afgewerkt en tevens enkele
klachten verholpen aan het
schildenryerk. Een veel voorkomende
klacht was de hechting bij de
schansmuren. lnmiddels zijn alle
werkzaamheden afgerond. ln de
ledenvergadering van 10 mei jl. is de
uitslag van het tevredenheids-
onderzoek gepresenteerd, waarbij
iedereen het schilderproject een
rapportcijfer mocht geven. Het
gemiddelde cijfer laruam uil op een 7Yz.
Vier eigenaren gaven het project een
onvoldoende.

Wanneer u een nog een klacht heefi
over de kwaliteit van het schilderwerk
kunt u dat melden aan een van de
bestuursleden. Wij zullen dan samen
met u de klacht opnemen en een
afspraak maken over de afhandeling.

Peter Meeuwis

Veren i gi ng Onderhoudsfonds
Peter Meeuwis, Sl. Odulphusstr. 13, voorzitter
Cees Donkers St. Odulphusstraat 35, secretaris
André Slenter, Burghstraat 31

Stichting Beheer Onderhoudsfonds
Corné Horsten, 1e Wilakkerstr.8, voorzitter
Engbert Bos, St. Odulphusstr.36, secretaris
Karel Smit, Petrus Dondersstr. 55
Hilde van Gurp, 1e Wilakkerstr. 19

E-mailadres: onderhoudsfonds@freemail.nl. Telefoon: 2940530 (Peter Meeuwis) of
21 22260 (Corné Horsten).

Over de St¡cht¡ng HetÏT/itte Dorp De Burgh Eindhoven
Het doel van onze stichting is het
beschermen van het sPecifieke
karakter van onze buurt, het

bevorderen van de kwaliteit van onze

woonomgeving en leefklimaat en al

hetgeen hiermee in verband staat of
daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit is
een hele mond vol, maar in de praktijk

kennen we de stichting als de motor
achter de diverse activiteiten die in de

wijk georganiseerd worden. Het

meest bekend ziin de jaarlijks

terugkerende activiteiten zoals de

Nieuwjaarsreceptie, Straatspeeldag,
Koninginnedag, SPortdag en het

Sinterklaasbezoek. Het meest recent

is het Monumentenfeest van de

afgelopen maand. Een feest van deze

omvang kan echter maar hoogst

I worden' Waarzelden georganlseer(
mogelijk- woiden onze wijkacliviteiten

".rñett 
met de ons omringende wijken

georganiseerd. Met name de

intensieve samenwerking met de

mensen uit De Witte Burgh is voor

ons zeer belangriik en waardevol' Wil
je een keer meer weten over de wijk,

of wil je eens meedoen met een

activiteit, kom dan langs oP êén van

de inlooPdagen. De eerstvolgende

inloopdagêh zijn als volgt:

16.00 uur

14.00-- Zondag 11 november, van

16-00 uur
- Zondag 9 december' van 14'0G

Buurt Pagrna 5

M¡dzomernacht
Feesie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie Pggol
rrét als een grap, maar het groeide uit

tot een echt Midzomemachtfeest. En

nu kunnen we terugzien oP een leuk

Midzomernacht Feesje. Midzomer-

nacht omdat het Millenniumfeesje niet

te overtretfen was, dachten we

althansll En vanwege de stookkosten,

extra bewaking etc... De oPzet was

anders, geen eeuwwisseling of een

Monumentale status, maar Pur sang'

een gewoon leuk Feesje. Om het

' Feesjè enigszins dragelijk te maken,

hebben wij een Barbecue Gigant

gevonden die voor 300 gasten enkele

ãtuf¡e" vlees op het hete vuur wilde
gooien. De kwaliteit was uitstekend en

óndanks een enkele wanklank ('6 uur

is nog steeds geen 9 uur') was het

' een groot succes. Mede door de

vezachtende omstandigheden van

het weer.

Op het plein hadden we een tentje
opgezet, voor het avondfeest- Terwiil

de kinderdisco de jongsten onder ons

bezig hielde, bleven de ouderen

buiten oP het Plein zitten, bii

geimproviseerde fakkels, vuurtjes' En

ñ¡et te vergeten de lekkere kinder-

ijsjes, die Hilde gesponsord kreeg'
Na het spetterende optreden van Nina

en Marieke omstreeks half twaalf,
ging het feest door tot in de diePe

uurties (sorry voor de geluidsoverlast!)

Alom een schitterend Feesje.

Toine van Dorst

Ter bezinning thuisl!
Het Feesje'logo van het feest hebben

wij geleend van onze Gallische

vri-enðen, treffend is ook onder'

staande Prent.

Je bent dan welkom op Burghstraat
31. Voor koffie, thee en een koekje
wordt gezorgd. Buiten de inloopdagen
is het bestuur altijd aanspreekbaar via
het secretariaat: André Slenter,
Burghstraat 31, tel. 2112002,

De stichting verkoopt ook een aantal
artikelen die te maken hebben met de
wijk, leuk zijn om te hebben of om
cadeau te geven. Tevens steun je
hiermee de stichting financieel. Wij
hebben op voorraad:
- Verjaardagskalenders ofwel
eeuwigdurende kalenders met foto's
van het Witte Dorp zoals het was rond
1940 en zoals het nu is. Ðeze unieke
kalender kost I euro ( f17,50).

- Witte wijn 'Vin Du Dok', jaargang
2000. Een Franse vin de pays; 5 euro
per fles (t11,-).
: Nieuw: sinds het Monumentenfeest
beschikken we over unieke posters
gemaakt door Joost Veerkamp, te
koop voor 22 euro (f 50,-) per stuk,
zolang de voorraad (er zijn slechts
1 000 genummerde exemPlaren
gemaakt) strekt.
Attent íe : de h u i s-aan -h u ís
verspreide tegoedbonnen voor de
posters geld nog tot en met 31
december van dit jaar!!
Van de tekening zijn ook
ansichtkaarten gemaakt: te koop voor
1 eur-o (Í2,20) per stuk.

Alle arlikelen zijn verkriigbaar op het
bekende adres: Burghstraat 31.
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