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Een rege ng aanbouw in de maakri
t

besproken die tot samenhang, behoud

van de inmiddels bekende kwaliteit en

kostenbesParing kan leiden.

Het jaar 2001 is de geschiedenis in-
gegaan als het jaar van het bijzonder
geslaagde Rijksmonumentenfeest en
natuurlijk de bijbehorende status voor
het Witte Dorp. lets waarop we eigen-
lijk al sinds 1989 hebben moeten
wachten. Toen heeft de gemeente de
wijk bij de viering van het vijftigjarig
bestaan namelijk al voorgedragen
voor bescherming als rijksmonument.
Wat nu precies zo belangrijk is aan
onze wijk is daarmee beschreven en

vastgesteld. Een van de zaken die
nog beter geregeld zal moeten wor-
den is het al dan niet toevoegen van
een aanbouw aan de achterzijde van
de woning (keuken, woonkamer). Er
zijn inmiddels verschillende aanvra-
gen van buurtgenoten gestrand bij de

'gemeente. Een aanbouw wordt ook in
toenemende mate gewenst door ver-
schillende met name nieuwe bewo-
ners.

Monumentencommissie
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer heeft al eerder architect Bert
Staal, destijds lid van de Monumen-
tencommissie, opdracht gegeven voor
een studie naar een aantal aanbouw-
modellen die zo veel mogelijk over-
eenkomen met de bestaande details
in de achtergevel. Momenteel is de

Stichting Witte Dorp De Burgh in ge-

sprek met deze dienst DSOB en de
Monumentencommissie om eerst te
komen tot vaststellinq van de kaders

Kennisw¡ik
gaat aan Witte
Dorp voorbi¡
De mogelijkheden die Kenniswijk gaat
bieden, gaan zeer waarschijnlijk aan
het Witte Dorp voorbij. Pogingen aan
te sluiten bij het vooral van veel sub-
sidie vooziene initiatief zijn mislukt.
De grens loopt ergens bij de Tongel-
resestraat en wij horen er niet bij, zo
heeft de Stichting Witte Dorp te horen
gekregen.
Ook pogingen om met een consodium
van bedrijven mee te litten zijn mis-
lukt. Nu de computerbusiness in een
dip zit, wil eigenlijk niemand echt in-
vesteren, bijvoorbeeld in het breed-
bandinternet.
De stichting onder¿oekt nu of het mo-
gelijk zou zijn zo'n netwerk voor su-
persnel intemetten aan te leggen net
als destijds met het centraleantenne-
systeem; dus vanuit een vereniging
van bewoners die ieder het hunne bij-
dragen.
Wordt veruolgd.

voor deze aanbouwregelingen en het
aangeven van de mogelijkheden in

ontwerptekeningen.

Het is gewenst dit zorgvuldig te doen
omdat de nieuwe status hiertoe aan-
leiding geeft en er rijks- en gemeente-
lijke instellingen hun goedkeuring aan
moeten verbinden. Vooralsnog is er
namelijk geen toestemming om ook
maar iets aan de buitenzijde van onze
monumentale wijk te wijzigen.
De Monumentencommissie wil voor-
alsnog de aanbouw zoveel mogelijk in
de oude stijl laten met ruime afstand
tot balkon en dus een lage plafond-
hoogte. De Stichting hecht belang aan
goede functionaliteit en let daarbij op
de woonwensen van de Wittedorpers.
Het doel van de Stichting is uiteinde-
lijk te komen tot een goede regeling
die het mogelijk maakt om optimaal op
onze woonwensen te kunnen inspe-
len.

Bouwvergunning
Het doel van de Stichting is om uitein-
delijk deze ontwerpen in tekeningen
voor iedereen klaar te hebben liggen
met de bijbehorende bouwvergunning.
Als het even kan wil de Stichting hier
ook een bijbehorende prijs en indien
gewenst ook de bijbehorende finan-
cieringsregeling bij aanbieden. Van-
zelfsprekend staat het iedereen vrij
om zelf een ontwerp te (laten) maken
en in te dienen voor goedkeuring. Wij
hopen dat de gemeente met ons op
niet al te lange termijn de resultaten
aan de wijk zal kunnen presenteren.

Cees Donkers

Nieuwe site
draait op proef, Geschiedenis

ln 1986 kwam de Stichting voor het
eerst in contact met de toenmalige di-
recteur Bouw- en Woningtoezicht,
Guus Kievits, tevens voorzitter Wel-
standscommissie, om een halt toe te
roepen aan de vervanging door de
verhuurder AMEV van de stalen kozij-
nen door dikke kunststof profielen, in
de Wilakkersstraat (nu nog in enkele
huizen te zien). Tot ieders tevreden-
heid is toen in goede samenwerking
tussen AMEV, gemeente en Stichting
een nieuw profiel gezocht, gevonden
in Engeland en inmiddels toegepast
met mooie slanke aluminium profie-
len.
ln die periode zijn ook verdergaande
afspraken gemaakt over aanbouw aan
de achterzijde. Op de van de openba-
re weg af niet zichtbare ziide was hel
in principe mogelijk om een aanbouw
te realiseren. De precedenten waren
er toen al en zijn er sindsdien alleen
maar bijgekomen. De hoekwoningen
vielen buiten deze regeling omdat hier
de uniforme stedenbouwkundige kwa-

liteit van de wijk behouden moest blij-
ven. lnmiddels is de status van
beschermd stadsgezichf aangevuld
met die van riiksmonument. De be-
scherming is daarmee nog beter en

nauwgezetter geregeld.

Woonwensen
Om een verantwoorde aanbouw mo-
gelijk te maken worden momenteel
modellen ontwikkeld, waarin naast de
monumentale kwaliteit en resPect
voor het oorspronkelijke ontwerp van
Dudok ook de eigentijdse woonwen-
sen van de Wittedorpers worden ver-
taald. Begrippen als transparantie,
optimale lichttoetreding en zorgvuldi-
ge detaillering zijn hierin belangrijk.
Dit hoeft niet automatisch te beteke-
nen dat de oude stijl moet worden ge-
kopieerd. Zodra er voorstellen liggen
die naar verwachting een brede in-
stemming en ondersteuning kunnen
krijgen in de wijk zullen deze worden
gepresenteerd. voordeel hiervan is
dat er op een zorgvuldige wijze een
meer uniforme regeling kan worden

Er wordt druk getimmerd, geverfd en
gepoetst aan de nieuwe website van
het Witte Dorp. Een groepje mel ont-
werpers, techneuten en leken uit de
buurt werkt alweer enige tijd aan het
nieuwe huis voor het Witte Dorp op
het World Wide Web. Op de site
www.hetwittedorp.nl zijn de voorlo-
pige resultaten te zien. Voorlopig blijft
ook de oude site op
www.dse.nNwíttedorp nog bereikbaar.

Colofon
Redactie:
Sylvia Hollanders, St Odulphusstr.26 82112688
Edjoe Osinski, Burghplein 19 82122683
Marcia Habets, St. Odulphusstr. 10 ß212894/
Marièlle Dullaert, 1e Wilakkerstr. 12 42440656
Michel Theeuwen, St. Odastraat I 82125545

Kopij voor het volgende nummer:
Vóór 1 juni 2002. De redactie behoudt zich het
recht voor stukken ¡n te korten. Kopij zo moge-
lijk op floppy of per e-mail aanleveren bij de re-
dactie: m.theeuwen @ hccnet.nl

Witte Dorp op intemet:
www.dse.n l/uvittedorp
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(voor 4/5 personen)

Soep:
0,5 kilo spinazie
1 teen knoflook
1 kleine ui
0,75 ltr kippenbouillon
0,25 ltr room culinaír

De volgende puzzel komt uit de koker
van de groep die het komende Mid-
zomernacht Feesje organiseert. Ze
hadden het volgende probleem. De
plattegrond van de tent moest zoda-
nig zijn dat er eerst gebarbecued kon
worden en daarna moest de ten snel
geschíkt gemaakt worden voor een
swingend dansfeest. Waarbij er na-
tuurlijk zo weinig mogelijk versleept
dient te worden. De twee plattegron-
den voor de tent staan hiernaast af-

125 gr. gerookte of gewone kipfilet
0,5 eetlepelsuiker
0,5 theelepelzout

- Schilde asperges, snijd in stukjes en
kook gaar in water met zout en suiker
- Maak van het brood, zonder korst-
jes, stukjes van 1 bij 1 cm.

; Doe olie in wok, laat heet worden,
bak brood krokant, voeg knoflook toe.
- Snijd kipfilet in kleine reepjes.

Serueren
- Warm de soep op, voeg asperges
toe, verdeel kip over de borden, soep
erover scheppen, croutons erover
strooien.

De pen en poplepel geef ik door aan
Timo Keulen, Burgstraat 17.
ïimo, maak er iets moois van.

lk heb geweldige noten
lk heb geweldig genoten

Van oorsprong bijna Limburgse buurt_
bewoners (uit Budet) hebbðn gewet_
dig(g)e noten van het carnaval.

Andere Wittedorpers en buitenbuur-
ters waren met hun kinderen voor de
derde keer te vinden in de kinderop_
tocht in Eindhoven.

Buurt

Itíen neme een vin du dok
Spinaziesoep rnet
asPerges en kno{-

look*outons
Uit onze geheime keuken komt het
volgende wereldse soepje, Je moet er
wat voor doen, maar dan heb je ook
watl!
Daar gaat ie dan:

; Was de spinazie, kook hem gaar en
laat goed uiflekken.
- Fruit in een soeppan de ui en knof_
look aan en voeg de spinazie en de
bouillon toe.
- Laat het geheel een kwartier op een
laag vuur smoren en pureer oe sbep.- Voeg de room toe en maak op
smaak met peper en zout.

Garnering:
350 gr.soep-asperges
2 sneetjes wit brood
0,5 dlzonnebloemolie
1 teen knoflook

Knip de tent in

twee stukken!
' De prijs voor de oplossing van de

(elektro-)mechanische 'puzzel' van
OosþDuitse makelij uit de vorige krant
is gewonnen door John Jansen. De
oplossing was: Twee schroefjes los,
metalen strip losmaken, glazen plaat
er uit schuiven en de lamp veruangen.
ln het begin even zoeken, maar door
logisch denken kwam John eruit. Een
additionele puzzel over een elektrisch
schema was daarna een peulenschil.
John heeft inmiddels zijn welverdien-
de fles wijn ontvangen.

Leon Mevis

gebeeld. De bovenste plattegrond is
geschikt voor het barbecuen, de on-
derste voor het dansfeest.
Vraag nu is de volgende: Knip de
bovenste plattegrond in tweeën
zodanig dat de twee helften passen
in de vorm van de onderste platte-
grond.
Oplossingen voor eind mei inzenden
naar Edjoe Osínski, Burghplein 19.
Onder de goede inzenders wordt
weer een ffes wijn verloot.
Succes.

Edjoe Osinski

Vrijwilligers
gezocht bii
Wilgenhof
Vrij om vrijwilligerswerk te doen? Dan
bent u van harte welkom op
Wilgenhof!l!
Wilgenhof zoekt mensen die tijd en zin
hebben om ons vrijwilligersteam te
komen versterken. Een of twee uurtjes
per week kan al genoeg zíjn.
Ook ouderen die in de wijk wonen
kunnen gebruik maken van acti-
viteiten die georganiseerd worden in
woonzorgcentrum Wilgenhof. Vrijwil_
ligerswerk vormt intussen een .bijna
onmisbare aanvulling op de professio-
nele zorg binnen Wilgenhof.

Momenteel zijn wij op zoek naar
mensen die als gastheer of gastvrouw
willen helpen in onze recreatiezaal.
Het werk bestaat uit het serveren van
koffie, thee en dergelijke en het
verrichten van lichte, daarbij beho-
rende werkzaamheden. Met name in
het weekend zouden wij erg blij zíjn
met enkele nieuwe vrijwilligers.
Ook bestaat de mogelijkheid om te
helpen bij het eetpunt, de werktijden
zijn dan van 12.00 tot 13.30 uur.

ln april is het internetcafé geopend.
Graag willen wij de openingstijden na
de zomervakantie uit gaan breiden.
Lijkt het u iets om oudere mensen
wegwijs te maken met de computer en
internet? Neem dan contact met ons
op.

Wij vragen van u enthousiasme en
wat tijd, wij bieden u een gezellige
werkomgeving, voldoening, een WA-
en ongevallenverzekering en onkos-
tenvergoeding.
Heeft u interesse of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met
Henny Gevers van de
activiteitenbegeleiding van Wilgenhof:
Gasthuisstraat 1, 5614 AR Eindhoven.
Telefoon 040-2148300. Schriftetijk
reageren kan natuurl'rjk ook.

Advertent¡es
Te koop
-Tweezitsbank Tango, 20 euro.
-Paardrijcap (voor ong. 6 jaar) met
zweepje, 25 euro.
-Standaard voor een schommel incl.
schommel, 25 euro.
-Fietstoeltje voor achterop, 12,S0 eu_
ro.
Telefoon 040-2120112.

Puzzel

Geschokt kwam mijn zoontje op een
middag terug van het Burghplein. ,,pap,

pap, ze hebben de palen weggehaald'.';
lk kon het haast niet gelovenin storm_
de naar buiten om dit onstellende feit
met mijn eigen ogen vast te stellen. En
j1. 

lro.or, één groot gapend gat in mijn
uitzicht op het Burghplein. óns ptein,
dat eens opgesierd werd door Oe ran_
ke, trots- rechtopstaande, kunstzinnige
en multifunctionele palen. Want zij wã_
ren niet alleen het middelpunt van de
jaarlijkse Lichgesroute, zij àeden dienst
voor ons hele gezin... Mijn zoontje wil
brandweerman worden en oeíende
naar hartelust op deze genadeloze joe_
kels, wat 19u hü later vèle levens gãan
redden... Mijn vrouw heeft ambitieiom

fenen kan. En dan ¡s er tot slot nog on_
ze hond, Bingo, ze ligt hier lusteloõs in
haar mand en kijkt me met een meewa_
rige blik aan, want oh, wat kon zij altíjd
heerlijk snuffelen op het plein. Ei waár
moet.zij nu haar plasje ptegen? Wij zijn
ten einde raad en vragen ons serieus âf
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Afzender Anoniem, naam en adres bij
de redactie zeer wel bekendí

of het leven ín het Witte Dorp nog zin
heéft. Die eens zo bijzondere õuurt
waar het hart wreed uit weggerukt
werd...

Ze voelt zich flink genomen. En ook ik
ben zeer betreurd, de Kempense kam_
pioenschappen paalzitten kan ik wel op
mijn buik schrijven nu ik niet meer o"_
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Nieuws over het onderzoek

Fisc aal voordeel monument
stuit op ve_rzet b¡i de fiscus
De fiscus wil niet meewerken aan een gunstige uítleg van de Monumentenregeling
voor het onderhoudsfonds. De belastíngdíenst zegt'njet'als het gaat om een uítzon-
deríngsposítie voor het Wítte Dorp. Dat heeft de Verenigíng Onderhoudsfonds (VOF)
te horen gekregen. De vereniging onderzoekt nu een mogelijke 'onderhoudshypo-
theek'. Die zou de kosten moeten dekken voor het onderhoud gedurende een lange
periode. Het voordeel voor de deelnemers ín het onderhoudsfonds zit 'm dan in de
aftrekbare rente en het gezamenlijke afsluiten van de hypotheek.

De Fatimakerk zoals die er nu uitziet. Foto's van Tärra Architecten.

Deze en andere voorloPige uitkom-
sten van het ondezoek dat RooY-
mans-Van Boxtel Bouwmanagement
voor de VOF houdt, worden besPro-
ken op de Algemene Ledenvergade-
ring die waarschijnlijk op donderdag
16 mei gehouden wordt. Voor het
tweede deelvan die verga@ring wor-
den ook (nog-)niet-leden uitgenodigd.

Rooymans in ingeschakeld met een
bijdrage uit het fonds en een flinke
subsidie van de Stuurgroep Experi-
menten Volkshuisvesting (SEV). Het
project valt onder hei hoofdstuk 'parti-
culier opdrachtgeverschap', de indivi-
duele huiseigenaar die samen met
anderen zijn woning en mogelijk ook
de woonomgeving beheerl. Over dat
onderwerp hield de VOF oP 15 aPril
een avond, waarbij vooral de uitwis-
seling met andere wijken en instanties
op het programma stond.

Steekproef
Jos Rooymans heeft inmiddels de
krvaliteit van de woningen steek-
proefsgewijs bekeken. Dat viel hem
tegen, gezien de juist uitgevoerde
schilderbeurt. Hij heeft onder meer
houtrot in de dakkapellen geconsta-
teerd en ook de tuinmuren, goten,
schoorstenen, maar vooral de dak-
pannen zijn slecht. Binnen vier tot
acht jaar moet er - het liefst collectief
of bloksgewijs - op het dak het een en
ander gebeuren, aldus Rooymans.
Daartoe moet snel bekeken worden
wat dat kost en op welke termijn dat
bedrag uitgegeven moet worden. Het
basisonderhoudspakket (schilder-
werk) zou daartoe uitgebreid moeten
worden.
Maar hoe moet zo'n grote klus be-
taald worden? Een poging om de fis-
cus tot een gunstige regeling voor
deze riiksmonumentenwijk te verlei-
den is mislukt. Het bestuur laat des-
kundigen nu berekenen hoe gunstig
het zou zijn om voor de leden van het
fonds een onderhoudshypotheek af te
sluiten. Dat kan tegen een gunstige
rente vanwege het groot aantal deel-
nemers. De rente is aftrekbaar via de

eigen belasting. Een rekenvoorbeeld:
Een hypotheekbedrag van 25.000 eu-
ro zou een aflossing van 100 euro
betekenen, bij 5% rente. Uitgaande
van 4A procent belastingvoordeel,
betaalt de deelnemer dan maar 60
euro per maand.

Woonarrangement
Behalve met het onderhoud van de
woning is Rooymans ook nog bezig
met het bekijken van de algemene
kwaliteit van de woningen; komen die
qua (inbraak)veiligheid, toegankelijk-
heid en dergelijke in aanmerking voor
het Woonkeur en zo nee, wat zou er
(collectief) verbeterd kunnen worden-
Met woningbouwcorporatie Trudo is

contact over het mogelijk aanbieden
van een Woonarrangement. Daarin
zitten allerlei uiteenlopende diensten
die het gemak dienen: van rioolont-
stopping tot een hondenuitlaatdienst,
van ramen wassen tot kinderopvang.
Trudo heeft zo'n pakket al deels ont-

wikkeld voor de eigen huurders en

zou in het Witte Dorp een pilotproject
kunnen starten voor huiseigenaren.
Over dit onderwerP wil het VOF-
bestuur een enquête houden, want
"dit staat of valt natuurlijk met het
aantal mensen dat deelwil nemen".

Fatimakerk
De Fatimakerk lijkt behouden te blij-
ven voor de wijk. Medewerker Frank
van den Tillaard van het stadsdeel-
kantoor Stratum deelde dat mee oP

de uitwisselingsavond. Het college
van B en W heeft als uitgangsPunt
gekozen het niet slopen van de Stra-
tumse kerken. Het besluur van de
Stichting Witte DorP de Burgh heeft
subsidie aangevraagd om een onder'
zoekte kunnen doen naar het gebruik
van de kerk. Daaruoor is contact ge-

zocñt met Plaza Futura (zoekt zaal-
ruimte), de Eindhovense koren
(geweldige akoestiek), de omliggende
buurten (vergader- en feestruimte) en
de Wilakkersschool. Wordt vervolgd
op de ledenvergadering oP 16 mei.

MichelTheeuwen

Over de Sticht¡ng Het Witte
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 bevorderliik kan ziin. Dit is
een hele mond vol, maar in de praktijk
kennen we de stichting als de motor
achter de diverse activiteiten die in de
w¡ik georganíseerd worden. Het
meest bekend ziin de jaarlijks

terugkerende activiteiten zoals de
Nieuwiaarsreceptie, Straatspeeldag,
Koninginnedag, Sportdag en het
Sinterklaasbezoek. En onlangs
natuurliik het Monumentenfeest. Een
feest van deze omvang kan echter
maar hoogst zelden georganiseerd
worden. Waar mogelijk worden onze
wijkactiviteiten samen met de ons
omringende wijken georganiseerd.
Met name de intensieve
samenwerking met de mensen uit De
Witte Burgh is voor ons zeet
belangrÍjk en waardevol.
Het bestuur is altijd aanspreekbaar
via het secretariaat: André Slenter,
Burghstraat 31, tel. 2112402,

Waarschuwing
Wij hebben op kerstavond 2001 om
half acht 's avonds een insluiper ge-
had in de 1e Wilakkersstraat terwijl we
met zijn vieren thuis waren. ln februari
stond op het Burghplein een Volvo
met de zijruit ingeslagen. Dat hebben
we 's nacht nog horen gebeuren. La-
ter heb ik nog gehoord (via via dus of
het waar is weet ik niet) van een aan-
tal insluipingen in de Petrus Donders-
straat.
Wij zouden graag via de Wit op
Zwart-krant de inwoners van het Witte

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. Wii
hebben op voorraad:
- Veriaardagskalenders ofwel eeuwig-
durende kalenders met foto's van het
Witte Dorp zoals het was rond 1940
en zoals het nu is. Ðeze unieke
kalender kost I euro.
- Witte wijn'Vin Du DoK, jaargang
2000. Een Franse vin de pays; 5 euro
per fles.
- Sinds het Monumentenfeest
beschikken we over unieke Posters
gemaakt door Joost VeerkamP, te
koopvoor 22euro perstuk, zolang
de voorraad (er ziin slechts 1000
genummerde exemplaren gemaakt)
strekt. Van de tekening ziin ook
ansichtkaarten gemaakt: te koop voor
1 euro per stuk.

Alle artikelen ziin verkriigbaar op het
bekende adres: Burghstraat 31.

André Slenter

g.BÂ*

Dorp attencleren op dit soort zaken.
lmmers een gewaarschuwd mens telt
voor twee en iedereen is erbij gebaat
als alle inwoners alert zijn op crimina-
liteit in de wijk en dit melden.

Fred Hornung

Naschrift redactie:
Goed idee, Fred, om de buurt oP deze
manier te waarschuwen. Regelmatig
besteedt de krant ook aandacht aan
dit soort berichten. Maar we kunnen
uiteraard lang niet volledig zijn, ook
omdat niet iedereen er op gesteld is
'zijn' inbraak in de krant te zien afge-
drukt.
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Temb Feesje ís terug van weggeweest,
Zaterdag, 1S juni 2OO2

lvl idzomernacht feest
Het.begon vor¡g iaar /s een grap, maar uiteindetjik konden we terugzien op een reukMidzomernacht Feesie. Reden voor een her!1;tíng H;l'i¡idrtip is eenvoudig geko_zen, vanwege de zonnewende. De zon staat dan oþ z¡n noogsie punt en de nachtenzijn dan het kortst. Zo'n korte nacht betooft wat te worae,Ã ;;;;;ìt";' *,j'^;i;i;;allen heel bewust meemaken.oKoninginnedag

met Prins en
Prinses 2002'
Een Koninginnedag midden in de
voorjaarsvakantie van scholen, een
uitgedund Koninginnedagcomité, zie_
daar de niet zo rooskleurige situatie
r¡oo1 ..de jaarlijkse 30-april_viering.
Toch lijkt het weer getukt in ieder gË_
val een minimaal aantal zaken te ór_
ganiseren. Uiteraard is er weer de

kraampjes voor de volwassenen
en kleedjes op het plein voor de
kinderen. Alles is er te koop, van
alles is er te zien, want het comité
daagt iedereen uit om zijn of haar
kunsten te vertonen.

ontbreekt uiteraard ook niet. Van-
af 11.00 uur gaan kinderen op al-
les wat rijden kan de buurt in. Als
het maar mooi versierd is. Het
thema van de dag is prins en
Prinses, natuurlijk een verwijzing
naar de koninklijke gebeurtenis
van het jaar, Het Huwelijk tussen
Wim-Lex en Máxima.

'12.00 tot 15.00 uur. Er is onder
meer een speleobox, een kruip-
door-sluip-door-doos waar kinde-
ren een avontuur op de vierkante
meter kunnen beleven. ATTEN-
TIE: Of er nog veel meer spellen
ziin, hangt af van het aantal
vrijwilligers dat we kunnen vin-
den!!!! Meedoen? Bel even met
Michel Theeuwen, 212 55 45, en
geef je op.

het natje en droogje, zoals elk
jaar. Als het weer dan meezit, dan
komt het allemaal weer heel erg
goed.

aan leuke feesten komt een ein-
de. De boel moet dan nog opge-
ruimd worden en dan is het mooi
geweest.

Koninginnedag 2002 wordt gespon-
sord door Albert Heijn Leenderueg en
Restaria Sint-Joris aan de Jorislaan.

lk wílde al heel lang graag een hond
en ik heb er veel over gelezen en ge-
leerd. lk zal ook vertellen waarom ik
graag een hond wil. lk wil graag een
hond omdat ze leuk zijn om mêe te
spelen. Je moet iedere dag met ze
wandelen en met ie naar buiten.
lk ben ook 8 keer met mijn vader naar
het asiel geweest, maar iedere keer
was een hondje dat wij leuk vonden al
door andere mensen besproken.
Eerst wilden we een Jack Russel om-
dat ze kleín blijven maar dat vonden
we toch niet zo'n hond voor ons. ln
het asiel zagen we een vreemd ras
dat we nog niet kenden. We vonden
het wel een mooie hond alleen mijn
moeder wilde hem niet, want hij leek
op een pitbull.
Toen zijn we in de krant gaan kijken
en vonden we een adres waar ze la-
bradors hadden. Toen we gingen kij-
ken zagen we een nest van lZ
puppies en een hele lieve mceder die
ons kwispelend tegemoet kwam. Ons
hondje had ik als eerst vast en vond ik
het liefste van allemaal. Ze was pas 4
weken, dus we moesten nog 4 weten
wachten. Toen ze 8 weken was ben ik
Tembi (dat betekent meisje in de
Zuid-Afrikaanse zoeloe-taal) vrij dags

halen met mijn vader en heb de

hele met

Om het Feesje enigszins draagtijk te
maken zullen wij weer Oe gaibêcue
Gigant in de armen nemen voor een
gigantisch BBe, waarbij zowel vlees-
schotels. als vegetarische schotels ge_
serveerd worden. Het eten van
soortgenoten (kannibalen) wordt niet
op prijs gesteld, daar zijn we niet op
íngericht.
Fakkels en kampvuur zorgen voor de
aankleding. Spontaan optreden zullen
wij niet schuwen, mits de instrumenten
goed gestemd zijn en bij vocale partij_
en de stembanden enigszins aan te
horen zi¡n. Dansen eñ playbacken
mag ook, maar dan graag in overleg.
Met andere woorden, een prachùge
gelegenheid om jullie vrienden ãn
kennissen mee te nemen en deze er_
van te overtuigen dat alles pais en
vrede is in de prachtige buurten Witte
Dorp en De Burgh.
Tevens is het de ideale gelegenheid
om kleine onenigheden de wereld uit
te helpen en oude buurtvetes te be-

slechten. Succes verzekerd... Aan al_
les is gedacht...
Op het ptein zullen wij een ktein tentje
opzetten om het avondfeest enigszins
ín.een g^etemperde stemming 

"öñ i;zetten. Gedacht wordt aan 
-¡<¡nOerta_

raoke en vingerverf om de ¡ongste än_
der ons bezig te houden.

Alom een schitterend Feesje in het
verschiet.

Wilje meehelpen, meld je aan bij Toi_
ne van Dorst, lel.21p7507

Dus, zet het in je agenda
Zaterdag 15 juni

'Midzomer-
nacht'

knutfelen.
de keren

Ze herkende me nog van
dat we zijn gaan kijken. lk en

mün broers Joost en pim hebben
Tembi voor onze verjaardag gekregen
en dat was het mooiste cadeau daf we
ons konden wensen.
We weten dat labradors lieve en leuke
honden zijn, want mijn vriendin heeft
een bruine en we vinden haar erg leuk
en lief. Een labrador is goed als een
gezelschapshond en houdt van lange
wandelingen en zwemmen. We willen
in het weekend naar de bossen en op
vakantie naar de zee en we willen
Tembi graag mee. lk weet niet of het
mag, want ze moet eerst nog spuitjes
hebben, anders kan ze ziek worden
en dat wil ik niet.
A]s pup zijn ze vrij lastig ats ze nog
niet zindelijk zijn en nog niet goed aañ
de lijn meelopen. We moeten haar
nog veel leren maar eigenlijk vind ik
dat wel leuk. Bijvoorbeeld niet in huis
plassen of poepen en niet bijten aan
meubels en in onze handen!
Als ze 12 weken is gaan we op pup-
pycursus. Daar leert ze gehoozamen.

lk hoop dat jullie het een leuk verhaal-
tje vonden en dat jullie haar net zo lief
vinden als wij.

Striptekentalent gezocht
Zijn er nog creatievellingen in de wijk?

De redactie doet een oproep aan het talent
van striptekenaars in de wijk. Maak het be-
gin van een (vervolg)stripverhaal. Alle stijlen
zijn toegestaan, de strakke lijn van Hergé,

komisch, absurd, de foto roman. Het doet er

niet toe, laat je inspiratie er op los. ls het

begin gemaakç dan nodigt de redactie

anderen uit voor een vervolg. En er is
ook een prijsje te winnen!!!!
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MichelTheeuwen

Loes Banken


