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De Lichtjesroute. De jaarlijkse herin-
nering aan de bevrijding van Eindho-
ven. Lampen worden aangesloten,
enorme verlengsnoeren aangelegd,
de lichtjes ontstoken en de auto's
staan in de rij. Vorig jaar bleek er tij-
dens de Lichtjesroute zelfs een wal-
vismoeder met jong aangesPoeld oP

het plein. Zeke¡ aangetrokken door
het water in de bak, maar dat is een
ander verhaal.

Maar dit jaar? Dit jaar was het een
droog jaar (het stof waaide hoog oP
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Het geraas van een gasbrander doet
me uit het raam van de werkkamer
kijken. Het is maandagavond 16
september, een uur of acht. Achter de
rode daken van de Odulphusstraat is
een reusachtige pompoen zichtbaar.
De gele luchtballon blijkt niet meer bij
machte - een combinatie van le wei-
nig wind en een tekort aan gas zal
later blijken - zich boven het Witte
Dorp te verheffen- De gasbrander
wordt voortdurend opengetrokken,
maar de ballon verliest steeds meer
hoogte en lijkt in een achtertuin van
het Witte Dorp neer te komen.
Verschillende getuigen menen hulp-
geroep te hebben gehoord. De stoere
mannen in de gondel hebben het
blijkbaar niet meer nu hun uitstapje
rampzalig dreigt te eindigen.
Op straat is het inmiddels druk. Voor-
al veel kinderen die lopend of op hun
fiets de ballon achtema gaan. Vanuit
de 2'Wilakkersstraat zie ik de ballon
achter de daken van de Petrus Don-
dersstraat wegzakken.
Aangekomen op de Piuslaan, blijkt de
ballon net over de bomen in de tuin bij
de zusters gescheerd te zijn en in de
sloot naasi de Rondweg te zijn ge-
land. De volgepropte mand - er zijn
achttien passagiers - zit tussen de
slootkanten ingeklemd. De passagiers
bliþen braaf in het mandje zitten. De

tijdens de voetbalpartijtjes) en blijk-
baar kon de kameel de weg niet vin-
den- Of kwam het omdat de
aanmeerpalen voor de walvis ontbra-
ken? Wie heeft die palen laten weg-
halen? Maar ze had toch kunnen
aanmeren aan de telefooncel. Oh
nee, die staat er ook niet meer. Maar
het Witte Dorp is nu wel in het donker
gehuld.

Geen nood. Het Witte Dorp heeft
niets voor niks mooie grote witte mu-

stemming is inmiddels weer uitgela-
ten. Behulpzame voorbijgangers trek-
ken de mand op de kant- Eén rijbaan
van de ringweg is inmiddels door de
politie afgezet. Als het gevaarte op de
weg staat, laat men de lucht ontsnap-
pen. De luchtballon, een van de
grootste ter wereld, zal<J. als een
reusachtige pudding in. elkaar. Een
zee van nylon overspoelt het asfalt.
Dat had nooit in een Witte Dorp-
tuintje gepast.

Foto's
Veel buurtbewoners hebben inmid-
dels de digitale fotocamera getrokken
en de landíng van de ballonvaarder
vastgelegd. Zoals Hans Hoekstra, de
schrijver van het bovenstaande oog-
getuigenverslag. Ook Daty en Paul
Dillen uit de Odastraat lieten de ca-
mera klikken, of piepen, zoals dat kan
bij een digitale camera. Net een week
van tevoren hadden ze het toestelletje
gekocht, bij de Aldi nog wel. En wie
schetst hun verbazing als een dag
later juist hun 'goedkope' foto's op de
voorpagina van het Eindhovens Dag-
blad prijken... Een mooi resultaat
voor een eerste 'schietoefening'.

Hans Hoekstra en
MichelTheeuwen

ren. Die vragen erom belicht te wor-
den. Dus kom kijken naar het nieuwe
lichtobject met bevrijdende beelden
op de 1e Wilakkerstraat 2 (alleen in
de weekeinden). Wel uitkijken voor de
auto's.

We weten nu ook waar we in 2@4 de
EK-voetbatwedstrijden gaan bekijken
(als Nederland het haalt, tenmínste).
Alleen een tribunetje bot¡wen en de
bar maken'we in de voordeur bij Jan
en Lowie. Moet lukken.

SÏICHTING

DE BURGH
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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Ballonvaarder scheert maar rakelings over Witte Dorp

Walvissen spoorloos,plein in het donker

Fledactie:
Marcia Habets, St. Odulphusslr. 10 8212æ44
Sylvia Hollarders,St. Odulphnsstr.26 82112688
E{oe Osinski, Burghplein 19 î2122æ9
MicfælTheeuwen, St. Odastraat I 82125.545

Kopij voor het volgende nummer:
Vóór 1 januad 200Í!. De redactie behoudt zich
het reclrt voor stukken in te korten. Kopij zo mo-
gelijk op floppy of per e-mail aanleveren bij de
redactie: m.theeuwen @ hccnet.nl

Witte Dorp op intemet:
www.hetwitledorp.nlEdjoe Osinski



Men neme een vin du dok
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Voor luie koks en liefhebbers van de
traditionele ltaliaanse keuken volgt
hier een recept van een simpel maar
heerlijk Siciliaans gerecht:

kappertjes toevoegen. Ongeveer een
kwaftier laten pruttelen.
lntussen spaghetti 'al dente' koken in

Spagheffi mef
aubergines en

fomafen

W¡dogram

Benodigd:
- twee gemiddeld grote aubergines
- zes tot tien trostomaten (nb: de geu-
rigste die er te vinden zijn)
- flinke eetlepel kappertjes
- drie tenen knoflook
- olijfolie
- handjevol verse basilicumblaadjes
- spaghetti
Hoeveelheden aanpassen aan eetlust
en persoonlijke voorkeur.

Snij de aubergines in niet te kleine
stukken en laat deze een uurtje in ge-
zouten water staan.
Afspoelen, laten uitlekken en smoren
in olijfolie. Na enige tijd knoflook uit-
persen boven de pan en uitgelekte

water met wat zout, en in een andere
pan de ontvelde tomaten zacht laten
worden en ook in ongeveer een kwar-
tier laten indikken tot er een saus ont-
staan is. Gesneden basilicum toe-
voegen en nog even laten meekoken.

Spaghetti op het bord, tomatensaus
eroverheen en aubergines er boven-
op.
Parmezaanse kaas, zout of peper
mag, maar hoeft voor mij niet. Genie-
ten wel.

De pollepel gaat naar Roland de
Bruyn.
Roland, succes!

Timo Keulen

12. Knappende wijze (3), 13. Zit je op
in de pap (å), 14. Smerig wit op zwart
(4), 15. Krijgt díe kwast z'n geld? (1S

18. Pressiemiddel van
smetvrezer? (16) 20. Voor 't geval 't
beneden stuk is (16),22. Zo te horen
verliest ze de LPF (6).
Verticaal: 1. Omstreden kleurobject
(8),2. Oud nootje (5), 3. Club die ons
aangenaam bezighoudt? (15),
4. Muziekkorps onder de pannen (8),
5. Draaiende delen in grote lijn (8),
6. Dat gaat hier zo zijn overpad (8),
7. Uitstervende buururouwen (6),
9. Op 't huís betreft 't belang (10),
16. Getinte binnennoot (4),
17- Lachwekkende sommen (7),
19. Zonder offer een uiting van liefde
(4), 21- Die tekJ<el heeft haar (3).

Weer een cryptogram doorspekt met
typisch "witte dorp" jargon. Over de
uitslag valt nog steeds niet te
discussiëren. Bij gezeur over vage
omschrijvingen word je onmiddellijk
verzocht het nieuwe cryptogram voor
de volgende krant te maken. Veel
plezierl
John Jansen

Horizontaal: 3. Kijkers in dit verblijf
arriveren (5,4,5), 8. Plan om boven te
koken? (16), 10. Snap de heltt (3),
11. Woord van gelijke strekking (6),

Buurt

lnternetcafé of
fritesm¡ddãg,
W¡lgenhof is
op zoek naar
vrijwilligers
Wilgenhof is niet alleen een
bejaardenhuis, maar verzorgt ook
activiteiten voor ouderen die in de wijk
rondom Wilgenhof wonen. Vrijwilli-
gerswerk is daarbij een bijna onmisba-
re aanvulling op de professionele
zorg.
Op woensdagmiddag is er een vacatu-
re voor gastheerþastvrouw die koffie
en thee serveert. Om de week is het
op woensdagmiddag 'fritesmiddag',
een zeer druk bezochte middag waar
extra hulp zeer welkom is.
Ook bij enkele nieuwe activiteiten
wordt nog gezocht naar vrijwilligers:
- bij het . klassieke luisteruur: op
maandagmiddag om de week.
- bij het eetpunt op maandag- en
woensdagmiddag van 11.45u tot
13.30u

Ook zoeken wij contact met mensen
die tijd en zin hebben om bewoners te
bezoeken en bij mooi weer mee te
gaan wandelen. Een of twee uurtjes
per week kan al genoeg zijn. Na
aanmelding volgt er een
kennismakingsgesprek met de
betreffende ber¡¡oner en vyorden êr
afspraken gemaakt.

lnteresse? Neem dan vrijblijvend
contact op met Henny Gevers, tel,
2148300.

lnternetcafé
voor ouderen

Sinds maart is er in Wilgenhof aan de
Gasthuisstraat een internetcafé. Ou-
deren kunnen hier cursussen krijgen
over het gebruik van de computer en
over internetgebruik. Daarnaast kan
men hier e-mailen en informatie op-
zoeken op internet. Er zijn steeds
twee deskundige vrijwilligers aanwe-
zig die de bezoekers begeleiden.

Advertenties
Te koop aangeboden

Te koop aangeboden: originele DU-
DOK wastafel, inclusief marmeren
wandplaat en spiegel uit 1939! Dít al-
les voor 125,-. Tel. 2112002

Te koop gevraagd
Schuifdeuren gezocht
Voor ons (toekomstige) huis aan de
Burghstraat zijn wij op zoek naar een
paar schuifdeuren. Bent u nog in het
bezit van de originele Witte Dorp-
deuren die u niet gebruikt? Wij zouden
ze $aag willen overnemen.
Robert Engels en Eurydice van Vliet,
tel.0475-341190

S5-plussers die binnen een straal van
3_tw-ee kilometer van Wilgenhof wo- |
nen, kunnen ook meedoen, maar
moeten wel beschikken over een acti-
viteitenpas. Kosten: 15 euro per jaar.
Daarmee kunnen zij deelnemen aan
allerlei activiteiten als sjoelen, bridge,
jeu de boule, bloemschikken etc.
Daarnaast kunt u tegen een kleine
vergoeding de ontspannings- êñ ,

filmvoorstellingen bijwonen. Ook kunt 
I

u gebruik maken van het internetcafé. I

Ook hier zijn kosten aan verbonden.
Voor informatie en aanmelden: Henny
Gevers van de activiteitenbegeleiding,
tel. 2148300.

Dagverzorging
ln Wilgenhof bestaat verder de moge-
lijkheid tot deelname aan dagverzor-
ging. Binnen de dagverzorging wordt
gedurende één of twee dagen per
week ondersteuning, begeleiding en
opvang geboden aan senioren om hen
in staat te stellen zolang mogelijk zelf-
standig te functioneren. Ook bewoners
uit de wijk kunnen hieraan deelnemen.
Als u, uw partner of familielid in aan-
merking wil komen voor dagverzor-
ging dient u contact op te nemen met
het Regionaal lndicatie Orgaan, tele-
foon 040-2385656.
Voor meer informatie over Dagverzor-
ging kunt u contact opnemen met me-
vrouw M. Linmans,
woonzorgcoördinator Wilgenhof, op
maandag en donderdag tussen 9.00
en 11.00 uur, telefoon O4O-214B}OO.

Bewegen voor
senioren Loket W
Loket W, de stedelijke welzijnsorgani-
satie, organiseert allerlei bewegings-
activiteiten voor ouderen.
's Woensdags (om 10.00 uur) is er in
Het Burghplan aan de Fabritiuslaan
28 een gymgroep die zit te springen
(...) om nieuwe leden.
Volksdansen is er in de Jaguar aan de
Jaguarstraat 2, eveneens op woens-
dag om 10.00 uur. Hatha Yoga wordt
gegeven op maandag om 13.00 uur in
't Vossenhool aan het Servaassplein.
Meer inforamtie: tel 2972020, Anja
Alink.

Sinterklaas
bezoekt het
Witte Dorp
Ook dit jaar komt Sinterklaas weer
naar het Witte Dorp. Dat heeft de
Goedheiligman laten weten vanuit
Spanje, waar hij zoals elk jaar over-
wintert in de zomer. Zaterdag 16 no-
vember komt Sint Nicolaas aan in ons
land, in Zaltbommel. Al een week later
bezoekt de Sint het Witte Dorp. Om
15.30 uur wordt hij welkom geheten
op het Burghplein. ln optocht met mu-
ziek gaat het daarna naar de Blokhut
in de lriswijk (achter de Konmar).
Daar krijgen alle kinderen de gele-
genheid om Sinterklaas te zien.



De werkgroep is opgericht naar aan-
leiding van een vergadering van het
Onderhoudsfonds en de onlangs ge-
houden enquête. De samenstelling:
Cees Donkers, St. Odulphusstraat 35,
Luc Koch, St.Odulphusstraat 28,
Majel Ruyters, Petrus Dondersstraat
26, André Slenter, Burghstraat 31,
Marco Snel, St. Odastraat 17, Hans
van Eck, Burgplein 1.
lndividueel is de groep erg verdeeld
over de vraag of er in het Witte Dorp
aanbouwen toegestaan moeten wor-
den. Samen willen ze graag een rege-
ling ontwerpen die de uniformiteit van
de huizen in het Witte Dorp overeind
houdt. "Als we niets doen dan is er ei-
genlijk alles mogelijk, en missen we
een kans om het voor altijd goed te
regelen", meent de werkgroep. "Het
bestemmingsplan staat aanbouw in
principe toe, maar de relatie met de
pas verworven monumentenstatus is
onduidelijk. Bovendien zijn er prece-
denten in de buurt, plaatsen waar al
aangebouwd is. En uit 1986 is er nog
de vuistregel:"het mag alleen niet van
de weg af zichtbaar zijn."

Stringenter
lnmiddels zijn de woningen aangewe-
zen tot rijksmonument en de be-
scherming is stringenter. Onlangs
heeft de gemeente enkele bouwver-
gunningsaanvragen voor aanbouwen
stilgelegd. De monumentencommissie

heeft een architect uit haar midden
een viertal ontwerpen laten maken.
Maar de buurt is daar niet in gekend,
en wil zelf iets te zeggen hebben over
zo'n belangrijk onderwerp. De ge-
meente heeft de stichting Witte Dorp
nu de tijd gegeven zelf met een oplos-
sing te komen. Daar wordt aan ge-
werkt.

Niet halfzacht
Niet aan halfzachte afspraken maar
aan regels die helder zijn en juridisch
vastgelegd worden in het bestem-
mingsplan. "Maar wat het ook wordt",
benadrukt de werkgroep, "linksom of
rechtsom, we moeten het wel goed
vastleggen". Voor de werkgroep spe-
len er drie vragen: Ten eerste de
vraag "mag er aangebouwd worden in
het Witte Dorp?" En ten tweede de
vraag "kunnen we komen tot een uni-
form ontwerp?" En ten derde: "kan
zoiets worden vastgelegd in het be-
stemmingsplan?" De vraag of er een
aanbouw komt, wil de werkgroep pas
aan het eind van de procedure voor-
leggen aan de wijk, de gemeente en
het rijk (in die volgorde). "Nu is die
vraag nog moeilijk te beantwoorden;
eerst willen we aangeven wat de mo-
gelijkheden zijn om aan te bouwen.
Concreet met een of (wellicht) meer
ontwerpen en maquettes van aan-
bouwen. Als mensen op dit moment
enkel ja of nee moeten zeggen tegen

het principe, is dat heel moeilijk. De
werkgroep wil graag samen met
buurtbewoners nadenken over het
ontwerp. "Dit vraagstuk is voor ieder-
een in de wijk van belang, ook als je
zelf (nu) geen plannen hebt voor een
aanbouw. Vraag jezelt at of je zo'n
aanbouw aan beide kanten naast je
wilt hebben. Dat moet meegenomen
worden in de peiling", aldus de werk-
groep.

De werkgroep wil in een aantal stap-
pen komen tot een door de buurt ge-
dragen keuze. Een van de eerste
stappen zal een informatieavond zijn
waarvoor de hele wijk wordt uitgeno-
digd. Deze avond zal nog dit jaar
plaats vinden.

Referendum
Met de voorlopige door de buurt ge-
dragen keuze, ook als dat een nega-
tieve is, worden de gemeente
Eindhoven, de lokale monumenten-
commissie, en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg benaderd. De werk-
groep zou graag zien dat de ge-
meente een'referendum' organiseert,
en de uitslag vervolgens opneemt in
het bestemmingsplan.

De meningsverschillen die er in de
buurt zijn als het over aanbouwen
gaat, komen terug in de werkgroep.
Een van de leden wil zelf bouwen, een
ander is tegen en een derde heeft een
buurman die een aanbouw wil zetten,
tegen zijn zin in. lndividuele bewoners
zullen door de voor te stellen regeling
uiteindelijk belemmerd worden in hun
mogelijkheden. Kan dat wel?
De werkgroep vindt van wel, unaniem.
Alleen zo kan het karakter en de sa-

Onze wijk leeft! Dat heeft iedereen
ook het afgelopen jaar weer meege-
maakt: er was een straatspeeldag,
Sinterklaasfeest, wijkkrant, bestuurlijk
werk, Midzomernachtfeest, Lichtjes-
route, Nieuwjaarsreceptie en natuurlijk
Koninginnedag. Geweldig!
Deze activiteiten zouden er niet zijn
zonder de vrijwillige inzet en het orga-
nisatietalent van veel bewoners uit
onze buurt: het Witte Dorp en de Witte
Burgh. Als besturen van de beide wij-
ken willen we onze vrijwilligers daar-
voor graag bedanken.
Daarom organiseren wij voor diege-
nen die zich de afgelopen 2 jaar heb-
ben ingezet om de diverse activiteiten
van de grond te krijgen, voor te berei-
den en te regelen het Vrijwilligers-
feest. Het Vrijwilligersfeest is een

Vrijwilligersfeest Witte Dorp en Witte Burgh
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menhang van de wijk, de uniformiteit
in stand worden gehouden. "Als er
hier allerlei kippenhokken verrijzen,
doet dat afbreuk aan de Witte Dorp
als monument. Bovendien is het een
mogelijke bedreiging van het zorgvul-
dig opgebouwde collectief", is de
overtuiging van de groep. "Alleen als
we gezamenlijk een breed gedragen
plan presenteren, kunnen we dat
voorkomen." Wellicht is het voorstel
aanleiding voor de gemeente om de
gevolgde procedure en regeling ook
toe te passen in andere beschermde
stadsgezichten of waardevolle wijken.

Dilemma?
Maar ís het mogelijk uit het aanbouw-
vraagstuk te komen, met zoveel ver-
schillende belangen?
Die scepsis blijkt ook in de werkgroep
aan de orde geweest te zijn. "Het zou
kunnen dat we over een half jaar con-
cluderen dat er onvoldoende eenheid
is om iets te regelen", aldus de werk-
groep. "Maar dan hebben we in ieder
geval een poging gedaan om te kijken
wat er leeft.'i
De werkgroep denkt dat de wijk er uit
moet komen. "Anders verliest ieder-
een: uniformiteit, kwaliteit, de waarde
van de woningen, en we tonen onze
onmacht. De druk is daarom zo groot
dat we er wel uit moeten komen. ln
het verleden zijn we daar als collectief
al vaak in geslaagd"
De werkgroep denkt bovendien dat
deze manier van werken een voor-
beeld kan zijn voor andere zaken.
Straks moeten er immers nog andere
zaken gemeenschappelijk geregeld
worden: bijvoorbeeld de vervánging
van de dakpannen en de betonnen
tuinranden.

dansavond in de Blokhut voor deze
vrijwilligers samen met hun partner.
Op deze manier willen wij als besturen
in de wijk duidelijk maken hoezeer wij
de inzet en het werk van al deze men-
sen waarderen. Zonder hen zou onze
buurt niet de fijne, actieve en aange-
name leefomgeving zijn voor jong en
oud die het nu is. Tevens hopen wij
dat door het samenbrengen van al de-
ze mensen, er weer nieuwe eontacten
en activiteiten gaan ontstaan waar we
de komende jaren van kunnen gaan
genieten.

Namens de beide besturen van:
De Stichting Het Witte Dorp, De
Burgh, André Slenter, Burghstraat 31
De Verenigíng De Witte Burgh, Wieger
Cornelissen, St. Christoffelstraat 1

Nieuws

'Tonder aanbouwregel ing verl iest iedereen'
Werkgroep aanbouw gestart

'AIs er geen gedragen
aanbouwregeling komt,
verl¡ezen we allemaal'
Nog dit jaar hoopt de werkgroep Aanbouwregeling de eerste resultaten van zware
discussres te presenteren. Wat er dan precies aan de bewoners van het Witte Dorp
gepresenteerd wordt, is nog niet duideliik. Alle opties ziin nog open, benadrukken de
leden van de werkgroep. Het kan zijn dat er geen gemeenschappeliike regeling komt.
En het kan zijn dat er voorgesteld wordt geen aanbouwen toe te staan. Maar voor de
hand ligt dat de werkgroep op zoek gaat naar een of enkele vaste ontwerpen voor
aanbouwen. Pas dan is het voor bewoners duidelijk waar ze ja of nee tegen kunnen
zeggen als hen deze vraag wordt gesteld. Het is zaak daar'draagvlak' voor te zoe'
ken bijde Witte Dorpers.

Mogen wi¡ U ten dans vragen?
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18 september - l¡chtjesroute - tn'u$ [ .sîd!

Geldropseweg, Petrus Dondersstraat, 2e en 1e
Wilakkerstr8ôt en san het Burghplein verlicht met
rode, wltte en blauwe lamp€n. Een klein groeple
vrijwilligers onder leiding van cÐördinator Gerard
Versú¡uren uit de 1e Wilakkerstraat legt elk jaar de
kabels en de lampen aan.

Eindroven. S¡nds jâ€r
rnee. Da€ruoor zijn dê huizen aan dê -lorisl€an,

treuws

omamenten, vaak

Llchttesróute ls weer
ook in het W¡tte
voor de route met

I* lrrjlì;ll LI:: I-1;i1 ù:lxr i:¡ !¡frr{sl q.r;11r;ilri,joi i;i-,- ji¡lit_ì i3l1l :l! jJ

Pagina 4

Het afgelopen jaar is er flink over de
inhoud van deze site nagedacht. We
hadden bijvoorbeeld met een flink
aantal mensen enkele brainstormses-
s¡es onder leiding van Rob Punselie
over de vraag: wie bezoekt de site -
ofwel wat ziin onze doelgroepen? En
welke vragen leven er bij d¡e doel-
groepen -kortom wat moet de site te
bieden hebben? Monique Priem en
Victor van der Put goten het geheel
vervolgens in een moo¡ eigen en ei-
gentijds jasje en Pieter Schoenmakers
houdt als webmaster de site ook wer-
kelijk in de lucht. De site wordt koste-
loos gehost - zeg maar, staat op de
computer van - Buro philip van den
hurk, waarvoor onze hartelijke dank.

lnhoud
En er is een redact¡e in het leven ge-
roepen die ervoor zorgt dat er interes-
sante inhoud en leven op de site is.
Dan heb ik het over Michel Theeuwen,
lrene van Riet, Hans Hoekstra, Pieter
Schoenmakers, Peter Meeuwis en
ondergetekende.

Wat is er nu dan zo anders aan
www.hetwittedorp.nl?

buiten. Dus is er een echte vraag- en
aanbodrubriek waar iedereen terecht-
kan met zijn vraag naar originele
deurklinken of kinderf ietsjes.
Ook vindt u er bestuurlijke informatie
over de Stichting het Witte Dorp, en
over het Onderhoudsfonds, compleet
met laatste notulen en archief voor de
leden van het Onderhoudsfonds. Ui-
teraard ontbreken ook niet de laatste
nieuwtjes uit de wijk. Dus als er weer
een luchtballon in de achtertuin van
het dorp neerstort, kunt u hierover di-
rect meer lezen bij de rubriek Nieuws.
W¡lt u nu al weten wanneer de
Nieuwjaarsrecept¡e gaat plaatsvinden,
kijk dan op de agenda die de site ook
kent. Daar vindt u ook wie welke acti-
viteiten organiseert. En ook voor
nieuwkomers in de wijk is de site een
mooie kennismaking en bron van in-
formatie. De rubriek Historie houdt het
verleden levend en laat zien hoe onze
wijk zich ontwikkeld heeft en in bewe-
ging is.

Gastenboek
We hebben er nu veel energie inge-
stoken, maar het is een site voor en
door bewoners. Dus nodigen we u uit
om www.hetwittedorp.nl direct te be-
zoeken en uw sporen achter te laten,
bijvoorbeeld in het gastenboek.

Ellen Altenburg

Voor ons vormden de vele feesten en
activiteiten een ideale introductie in de
wijk. Daarom vind ik het belangrijk nu
zelf een steentje bij te dragen."
Ellen werkt als fotograaf en als coör-
dinator van internetprojeclen. Zt¡ is
getrouwd met Rob Punselie en samen
hebben ze een tweeling van tweeën-
half, Paco en Lana.

Buurt

Hetwittedorp.nl

Het Witte Dorp is al een tijdje op het World Wide Web te bezoeken, via digitale stad
Eindhoven, www.dse.nl/witte dorp. Al enige tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe, ei-
gen website. Deze maand is het zover, we staan meer op onze eigen benen. Vanaf
nu kan iedereen de site voortaan rechtstreeks bezoeken en met elkaar communice-
ren, want het Wítte Dorp zit nu op www.hetwittedorp.nl.

Bestuur Stichting Het Witte Dorp, De Burgh

Wat doet 't Witte Dorp voor u en
wat doet u voor het Witte Dorp?
Wat kunnen wij voor U doen?
Misschien bent U net nieuw in onze
buurt en staan de verhuisdozen nog
op diverse plaatsen in de weg. Maar
misschien woont U al jaren in deze
wijk en denkt U wel eens: waar kan ik
nu terecht met mijn vragen? Heeft U
hulp nodíg bij een probleem? Voor u
allen is er de stichting. Dat is wel even
wennen, want we hebben inderdaad
geen buurtvereniging waarvan je lid
kunt worden, maar een heuse stich-
ting, zonder leden. Toch werkt het
hetzelfde: het doel van deze stichting
(met als naam: Stichting het Witté
Dorp, De Burgh) is namelijk om de
belangen van alle bewoners in onze
wijk zo goed mogelijk ie behartigen en
onze woonomgeving zo aangenaam
mogelijk te maken en te houden. Wj
zijn er voor alle huurders en alle eige-
naren. Ons meest bekende werk zijn
de diverse activiteiten die zo jaarlijks
gehouden worden: de nieuwjaarsre-
ceptie, de Koninginnedag en Straat-
speeldag, het Midzomernachtfeest, de
sportdag, de Lichtjesroute en de ont-
vangst van Sinterklaas. Verder probe-
ren we ongeveer eens in de vijf jaar
een heel groot feest te organiseren
zoals het Monumentenfeest het afge-
lopen jaar.
fuiaar er is nog meer. Kent U bijvoor-
beeld de vereniging van huiseigena-
ren die gezamenlijk het noodzakelijke
onderhoud aan hun huizen regelen via
de Vereniging Onderhoudsfonds? De-
ze vereniging is ooit ontstaan uit een
initiatief van de stichting, en leidt nu
een onafhankelijk bestaan.
Verder wil de stichting ook nadrukke-
lijk een spreekbuis zijn van de wijk
naar de gemeente toe. Als medebe-
woners van de wijk proberen we tijdig
initiatieven te ontplooien om te zorgen
dat we niet voor voldongen feiten ko-
men te staan. Zie ook elders in dit
blad het artikel over de aanbouwrege-
ling. En zo praten en denken we ook
met de gemeente mee over hoe het
verder moet met de Fatima-kerk hier
vlakbij. ln deze kerk zullen vanaf 1 ja-
nuari geen eucharistievieringen meer
worden gehouden, en moet er dus ge-
zocht worden naar een nieuwe be-
stemming. Hoe benut je een
kerkgebouw overdag rendabel zonder
afbreuk te doen aan de oorspronkelij-
ke functie. Misschien hebben wij als
buurtbewoners ideeën? Wat denkt U
bijvoorbeeld van buitenschoolse kin-
deropvang? De invulling in de avond-
uren is geen probleem, want vanwege
de geweldige akoestiek willen veel ko-
ren de kerk benutten als oefen- en
conceñruimte.
Maar er gebeurt nog veel meer. Zo is
er op initiatief van de stichting een
groep mensen bezig met het ontwik-
kelen van een mooie website. Heeft U
al eens gesurft ) naar:
www.hetwittedorp.nl? Het is zeker de
moeite waard! En we hebben de wijk-
krant, waarvan de stichting de financi-
ele aspecten voor zijn rekening neemt.
Natuurlijk krijgen we wel subsidie van
de gemeente, maar dat is bij lange na
niet kostendekkend.

We willen graag dat u (de bezoeker)
makkelijk en snel een àntwoord vindt
op uw zoekvraag wanneer u bij
www.hetwittedorp.nl binnenkomt. De
site wil onderling contact en uitwisse-
ling bevorderen tussen bewoners van
onze wijk en geinteresseerden van

Tot ziens bij www.hetwittedorp.nl.

Nieuw lid voor lret bestuur Witte Dorp
Sinds maart 2002 is Ellen Altenburg
bij het bestuur van het Witte DorP
aangetreden. Zij coördineert in het be-
stuur voornamelijk de activiteiten
rondom de nieuwe website
www.hetwittedorp.nl.
Ellen woont sinds augustus 1996 in
het hoeklruis St. Adrianusstraat-
Burghple¡n. "Het is fijn om in zo'n le-
vendige buurtgemeenschap te wonen.

Tot slot: wij staan altijd open voor Uw
vragen, suggesties, mening, klachten
enz. Dus kunnen we iets voor U bele-
kenen, neem dan contact met ons op,
dan kunnen we samen bekijken hoe
we U kunnen helpen.

... en wat kunt u voor ons doen?
U begrijpt dat al de activiteiten zoals
hierboven genoemd niet door één of
twee mensen gedaan kunnen worden.
Nee, gelukkig hebben we een grote
groep mensen die er in hun vrije tijd
voor zorgen dat bepaalde activiteiten
ook dit jaar weer van de grond komen.
En het is ook heel leuk om samen met
buurtgenoten een gezellig feest te or_
ganiseren of een buurlkrant in elkaar
te zetten! U heeft toch ook gesmuld
van de barbecue van het Midzomer_
nachtfeest! Het is echt geen straf om
een dergelijk feest mee te organise_
ren! Maar U kunt zich ook we-l voor_
stellen dat na een paar jaar mensen
wel eens aan iets anders toe zijn. En
daar hebben we uw hulp bii noOió. ¡¡et
name voor mensen die nieuw zijn, is
meedoen met het organiseren van de
een of andere activiteit de gelegen-
heid om de buu¡t en de mensen beter
te leren kennen. En nieuwe initiatieven
worden ook altijd gewaardeerd.
Naast de diverse activiteiten zijn er
ook nog de bestuursfuncties van de
stichting en de vereniging onder-
houdsfonds. Ook dit is een enthousi-
aste en leuke groep mensen die het
fijn zouden vinden als ze wat uitbrei-
ding kunnen krijgen. Wat we op dit
moment erg missen is een veftegen-
woordiging van onze huurders in de
wijk. Wij zijn er ook helemaal voor ín
om bijvoorbeeld een aantal mensen te
hebben die op afroep of in deeltijd
willen meehelpen. En die verantwoor-
delijkheid, ach dat valt in de praktijk
reuze mee... je staat immers nooit al-
leen!

Maar ook financieel...
Om ieder jaar alle activiteiten te kun-
nen bekostigen proberen we zoveel
mogelijk profijt te halen uit de diverse
subsidieregelingen die er zijn. Daar-
naast proberen we om de grote fees-
ten kostendekkend te laten zijn. Daar
komt de nodige creativiteit bij kijken,
omdat de opbrengsten soms erg at-
hankelijk kunnen zijn van weersin-
vloeden. Desondanks is dit meestal
niet voldoende om een jaar met een
positief saldo te kunnen afsluiten.
Daarom vragen we aan alle bewoners
van de wijk éénmaal per jaar een klei-
ne bijdrage (!10,-) om de activiteiten-
kas op peil te houden. U kunt echter
ook de artikelen van de stichting te
kopen en zo de stichting financieel
steunen.

Namens de Stichting Het Witte Dorp,
De Burgh, André Slenter, Burghstraat
31, Postbank Girorekening: 275 062,
Website: www.hetwittedorp. nl
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Jan van Erp, uitvoerend architect van het Witte Dorp
De'Missing Link' ontdekt

Maar eerst iets meer over Jan van
Erp. Johannes Gerardus van Erp
werd geboren op B0 oktober 1g14 in
Hilversum. Na de HBS in dezelfde
stad volgde hij de opteiding MTS-
Bouwkunde in Utrecht, die hij als 1g-
jarige afsloot, een onwaarschijnlijke
leeftijd, tenzij men de drie. jaren díe hij
daama doorbracht bij het privé- bul
reau van Dudok (weer in Hilversum)
er als stage bijtelt. Ongeacht die on-
duidelijkheid kunnen deze jaren on-
getwijfeld ook als leer- c.q. vormende
periode beschouwd worden.
Dat van Erp het in ieder geval goed
deed bij Dudok moge btijken uii het
feit dat hij in 1939 benoemd werd tot
chef de bureau. Maar vóór die tijd
deed hijnog een stage: hijwerkte een.jaar bij Van Grootel's Bouwmaat-
schappij in Eindhoven, om zijn ,tech-

nische opleiding te voltooien'. En hier
lígt de eerste línk met het Witte Dorp,
want Van Grootel was destijds (plm.
1936) ongetwíjfetd at bezig mei de
voorbereiding van Zorgvlied, een wo-
ningbouwproject in Tílburg, ontworpen
door... Dudok. Dit plan ging onmiddel-
lijk vooraf aan het plan 'Tuindorp De
Burgh' in Eindhoven en vertoont daar
dan ook een frappante gelijkenis
mee. Of van Erp in dat jaar ook offici-
eel in dienst was bij Van Grootel is
niet duidelijk. Hij zal waarschijntijk ats
stagiair 'uitgeleend' zijn door Dudok.
Duidelijk is wel dat het mes op deze
manier aan twee kanten sneed, want
van Erp was natuurlijk een ideaal in-
termediair tussen bouwonderneming
en architect bij de uitwerking én uit-
voering van beide plannen. Maar
daarover later.

'Dudok had een drukke praktijk (hij
was gemeentearchitect van Hilver-
sum), maar een klein bureau. Zelfs
voor meer prestigieuze opdrachten
was hij gewend om een deel van het
werk uit te besteden aan derden.
Commercièle ondernemingen interes-
seerden hem bovendien maar matig.
Het ligt dus voor de hand om te ver-
onderstellen dat in het geval van het
Eindhovense Tuindorp.een aanzienlijk
deel van het reken- en tekenwerk in
handen van de bouwonderneming
heeft gelegen. Dit vermoeden wordt
versterkt door het feit dat in het ar-
chief van de Dudokstichting nauwe-
lijks materiaal over de buurt te vinden
is. Weliswaar verklaart Dudoks enige
medewerker (en latere vennoot) Ro-
bert Magnée uitdrukkelijk dat er nooil
een tekening mocht worden ingediend
voor zij persoonl'rjk door de architect
was goedgekeurd, maar op geen en-
kele staat diens handtekening of pa-
raaf. Waarschijnlijk heeft Dudok
globale ontwerpen gemaakt, waarin
de hoofdzaken en de accenten waren
aangegeven. De tekeningen van het
bureau gingen tot en met het niveau
van de belangrijkste (visuele) details
en de bestek- en werktekeningen zijn
door Van Grootel gemaakt. Diens fir-
manaam en -toenaam prijken dan
ook gebroederlijk naast die van Du-
dok op de tekeningen.'

Bovenstaande passage is een frag-
ment uit een artikel dat ik in 1gB9
schreef voor het boekje '50 jaar het
Witte Dorp in Eindhoven...'. De hy-
pothese was een logische conclusie
uit een aantal eerdere observaties in
datzelfde stuk. En enige tijd geteden
bleek ik min of meer gelijk te hebben
gehad, al ligt de zaak wat genuan-
ceerder. lk kreeg een telefoontje van
dr. Willem van Erp, chirurg te Eíndho-
ven, die mij vertelde dat zíjn vader,
Jan van Erp, vanaf 1937 intensief be-
trokken is geweest bij de uitwerking
van de plannen alsmede de uitvoering
van het Witte Dorp. lntrigerend ge-
noeg voor een bezoek aan dr- Van
Erp. Na een onderhoudend en infor-

matief gesprek met hem, alsmede
bestudering van de informatie in een
map die hij me meegaf, laat de pro-
cedure rond de realisatie van het
Witte Dorp zich redelijk reconstrue-
ren.

ln 1939 solliciteerde Jan van Erp naar
de functie van gemeentê-architect
van Wilderuank (Gr.), een gemeente
van plm. 10.000 inwoners_ Dit feit zal
niet vreemd geweest zijn aan de
voortdurende economische crisis,
waardoor de orderportefeuille van
Van Grootel emstig terugliep (eind'39
waren er nog maar acht perso-
neelsleden), terwijl ook Dudok weinig
privé-opdrachten meer gehad zal
hebben. Belangrijker nog was waar-
schijnlijk dat Van Erp geen zin had
om in dienst te gaan, en wie in over-

' heidsdienst was kreeg vrijstelling.
Hoe het zij, hij werd benoemd in Wil-
dervank, waar hijtot het einde van de
Tweede Wereldoorlog heeft gewerkt.
Om de baan le krijgen'moest'hijove-
rigens trouwen. Dat had hij er wel
voor over en dus trouwde hij halver-
wege het jaar 1940 met Nicole Philip-
pa.

Behalve gemeenle-architect werd
Van Erp later ook aangesteld als
Hoofd van Gemeentewerken én de
brandweer van Wildervank. Zijn ont-
werpopdrachten waren velerlei. Nog
in '39 een verbouwing van het ge-
meentehuis, later onder meer een
schoolgebouw, een gymnastiek-
school, enkele bascule- en draaibrug-
gen en natuurlijk ook woningbouw.
Blijkbaar reikten zijn ambities verder
dan de gemeente Wildervank (of juist
dichterbij), want medio 1944 toonde
Van Erp belangstelling voor een baan
bijhet architectenbureau De Hartog in

Direct na de oorlog vertrok Van Erp' toch uit Wildervank. Hij had in de
oorlogsjaren regelmatig contact ge-
houden met zijn oude collegae bíjVan
Grootel (uit een aantal schriftelijke
blijken van belangstelling, nieuw-
jaarswensen en dergetijke blijkt dat hij
daar behoorlijk populair was). Daai
kwam bij dat na de bevrijding de
bouwopdrachten ineens weer toe-
stroomden. Zo kreeg het bedrijf (dat
sinds 1940 Van Grootel,s Bouwmaat-
schappij NV heette) opdracht voor het
ontwerpen en realiseren van een En-
gels militair kamp in Oirschot, waarbij
een'eigen' architect geen overlcodige
luxe was.
Of Van Erp direct door Van Grootel
werd benaderd dan wel zelf het ínitia-
tief heeft genomen weet ík niet (het
eerste lijkt waarschijnlijk). ln ieder ge-
val werd hij, na een snelle ontsÉg-
procedure in Wildervank, in augustus
1945 benoemd als adjunct-dírecteur
bij Van Grootel. Enkele jaren later
werd hij zelfs mededirecteur, wat hij
gebleven is tot 1964. Toen werd hei
bedrijf verkocht aan Ballast-Nedam.
Jan van Erp werd gevraagd aan te
blijven als directeur, maar hij vond het
welletjes. Hij bleef weliswaar nog een
aantal jaren privé in de bouw opere-
ren, maar meer uit liefhebberij, want
financieel was dat niet nodig. Op g

. april 1982 overleed Jan van Erp in Ni-
ce (Fr.).

ln zijn Dudokperiode bleef Van Erp
als architect ongetwijfeld in de
schaduw van de maestro. Niet alleen
was hij nog erg onelvaren, bovendien
is het bekend dat Dudok weinig prijs
stelde op andermans meningen, of
het nu die van medewerkers of
opdrachtgevers betrof. Blijkens een
sappige anekdote van een bewoner
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van het Witte Dorp bemoeide hij zich
zelfs met het behang". Aangezien
Dudok niet genoeg tijd had om zich
intensief bezig te houden met alle
þrivé-)opdrachten moest Van Erp in
Tilburg en Eindhoven natuurlijk veel
adhoc-beslissingen nemen, maar als
er architectonische implicaties waren
hield de baas het heft volledig in
handen. Een aardige illustratie vórmt
een brief aan Van Grootel d.d. 20
oktober'37, waarin Dudok meldt dat
Van Erp enkele dagen later naar
Eindhoven zal komen ter bespreking
van de mogelíjkheid,een extra huis,tã
bouwen in het Witte Dorp. Belang_
rijker dan deze mededeling is hét
bijgaande schetsje, dat geen of
nauwelijks interpretatiemogelijkheden
laat (en dat dan ook vrijwel exact zo is
uitgevoerd**).
Gezien zijn ervaring bij het bureau
van Dudok zal Van Erp ongetwijfeld
stilistisch genoeg ,doorkneed' zíin
geweest om de minder essentiële
ontwerpproblemen in de geest van de

meester op te lossen, maar hij had
vanzelfsprekend geen gelegenheid
om eigen ideeën te realiseren.
Dat was natuurlijk anders ín
Wildervank, maar helaas beschik ik
(nog) niet over illustratíemateriaal om
over zijn werk daar iets te kunnen
zeggen. Datzelfde geldt in nauwelijks
mindere mate vcor de rest van Van
Erps carrière. Het archiefje van zijn
zoon bevat weliswaar enkele foto's
(onder andere van het militaire kamp
in Oirschot) maar, afgezien van de
onzekerheid of dit werkelíjk ontwerpen
van Van Erp zijn, zijn ze nogal
fragmentarísch. Het zijn eenvoudige
bakstenen gebouwtjes van een vríj
traditíonele signatuur. Aan Dudok
doen ze niet denken, al dient hierbij
opgemerkt te worden dat deze na de
oorlog zelf ook traditioneler werd. Van
de latere jaren in Van Erps canière
heb ik nog geen plaatjes gezien.
Nieuwsgierig ben ik vooral naar een
kantoorgebouw in Tilburg, waarvan
rond 1960 sprake is. Of het überhaupt
gebouwd is, is in de map niet te
achterhalen, en of Van Erp het
ontworpen heeft al helemaal niet.

Maar Willem van Erp vertelde mij dat
er meer materiaal is dan hij in zijn
bezit heeft. Wie weet krijg ik daarvan
nog het een en ander te zien. U ook in
dat geval.

Elst. Deze belangstellíng mondde
echter niet uit in een sollicitatie, getui_
ge een.b.ríef d:d.22 juli van dat-jaar,
waarin hij meldde dat dit bureau'.niei
aan de door mij gestelde eischenj
voldeed.

Noten:* Zíe'50 jaar het Witte Dorp...' pag.
39.** Het betreft de vooruítspringende
eindwoning van het rijtje aan de
westzijde van de Burghstraat (nr. 20),
overigens naar mijn mening in steden-
bouwkundige zin een meestezet. Zie
de bijgaande illustratie.

Huub Smulders
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Hemelvaders: een vreemde sekte?
Eenmaal met dit virus besmet is het
moeilijk hierop een objectief antwoord
te geven. Je stapt in een traditie die
haar oorsprong heeft in het Witte
Dorp. Ooit in 1991 bedachten zeven
vaders een dagtochtje naar Blijdorp te
maken met hun kroost. Dit onschuldig
initiatief heeft geleid tot een jaarlijks
terugkerende Hemelvaderstour voor
vaders en hun kinderen, op zoek naar
nieuwe omgevingen voor uitdagende
programma's.
Het concept Hemelvaders is zo sterk
gebleken, dat ook nu de ooi'spronkelij-
ke Blijdorpers niet meer deelnemen de
Hemelvaderstour nog altijd spríngle-
vend is!

BijTheij en Ontij
Als in het najaar de bladeren dwarre-
len en de duisternis vroeg valt, wordt
in café bij Theij en Ontij aan de Pas-
toor Dijkmansstraat de recente He-
melvaderstour geëvalueerd.
Maandelijks terugkerend wordt on-
vermoede creativiteit losgemaakt in
het debat over wat een Hemelvader
en zijn komende tour vermag te zijn.
Feuten (of novicen?) worden in het
debat betrokken en weten spoedig niet
anders dan dat zij immer een Hemel-
vader zullen zijn.

Lac des Vieilles Forges
De locatiecommissie (Fahr'n fahr'n auf
die Autobahn) heeft dit jaar zijn kom-
pas gericht op de Franse Ardennen.
Een camping in de buurt van een
groot meer: Lac des Vieilles Forges
biedt alle gelegenheid voor het pro-
gramma van zeventien vaders en hun
dertig kinderen.

Op de woensdagmiddag voor Hemel-
vaart komen wij na enkele uren r'tjden

aan. De beheerder heeft de eerste ar-
riveerders naar boven gestuurd; al

spoedig blijken wij verspreid te staan
over de hele camPing (!@#$?^). Na

een complete verhuizing staan we

alsnog rond de grote tent. De omge-
ving wordt verkend: het meer bl¡jkt dit
weekend slechts beperkt toegankelijk
vanwege het WK karPervissen!

Connaisseurs-avond
Als voor de kinderen het doek geval-
len is wordt op de eerste avond door
Toine en Hans de toon gezet voor de-
ze tour. Deze connaisseurs bieden ty-
pisch Franse ingredienten, attributen
en chansons. Wanneer wij zijn uitge-
rust met baretten, snorren en boeren-
shawls valt de ontspanning van de
Franse cultuur genoeglijk over ons
heen (sterk riekende kaas onder-
steund het bouquet van rondborstige
wijnen).

Zeehelden
Op een zonovergoten donderdag la-
ven wij ons op het strand aan het
meer voor een sportieve dag. Met
kano's worden vlaggen opgehaald en
beschilderd om het Nieuwe Land te
stichten. Op het strand worden landen
vormgegeven: vuurtorens (cement :

zand = 1:50 + water en gaas), zand-
kastelen en waterpartijen. Onderlinge
competitie in de Acqua Lympic Games
worden geschrapt om oververhitting
van vaders en kinderen te voorkomen.
Terug op de camping stilt een goed
gevulde pasta van chef de cuisine
Theij de hongerige magen.
Als de eerste spetters van een on-
wee'sbui vallen stuift iedereen uiteen
om zijn spullen in veiligheid te bren-
gen. Een natte slaapzak leert ons om
een volgende keer de raampjes van
de tent toch maar direct dicht te doen!
Op het zacht tikkend geluid van de re-
gen belanden de kinderen weldra in
Dromenland.

Feutenavond
Nu de rust is weergekeerd nemen de

novicen van deze tour: Ton, Piet-

Henri, Jos, Theo en Leo de Hemelva-

derscapaciteiten onder de loep. Wie is

het meest: sPortief, hemels, vader,

creatief en intelligent? Na touwtje

springen, kaartje blazen, drankschaak,

viiegtuigje vouwen en puzzelen beslist

de jury na lang en weïoverwogen be-

raad onbeslist.

Pourquoi Pa's

Buurt

s Pa's?Pourquo hoogtepunt van deze tour. Onder aan-
voering van de Open-
Podiumcommissie wordt het Hemel-
vaderslied 2002 ingestudeerd (Van
Malempré tot aan de Waddenzee...):
zang, dans en muziek worden onder
strakke choreografie samengebracht
in een verrassend kloppende uitvoe-
ring, die later bij aankomst op het
Burghplein ook publíekehlk zal worden
uitgevoerd.
Het onvolprezen Open Podium legt
vervolgens het ontluikende culturele
talent van deze groep bloot: Christel (6
jaar), op welk podium sta jij over tien
jaar?

Ex-Bef commissie
Na ven¡voede pogingen om het kers-
verse Hemelvaderslied ook met de
kwast op papier uit te beelden wordt
het t'rjd voor discussie. Onder het ge-
not van door Misha gesponsorde rum
worden de tongen losgemaakt over
onderurerpen als: is de Beoordeling Ex

Feuten (BEF)-commissie overbodig
geworden? ls een feut een novice?
Wat is Hemelvaders XL en welke rela-
tie heeft dat met ons als Hemelva-
ders? Wij zijn benieuwd naar het
verslag dat in de herfst zal volgen en
de daaropvolgende discussie ...

Aankomst Burghplein
Als iedereen op het Burghplein is ge-
arriveerd voor het weerzien met de
moeders; voor de uitvoering van het
Hemelvaderslied 2002; om een glimp
op te vangen van een van de video-
verslagen; om de resterende Bergad-
ler's (0,5 liter met practische
schroefdop) te nuttigen en de aange-
rukte pizza's te verorberen, blijkt de
cirkel weer rond. Deze uiterst ge-
slaagde tour zal ook volgend jaar zijn
vervolg krijgen (liefst niet zonder mij)!

Leo Schliekelmann

Op de camping gaan we, eerst een kampvuur
stoken.

Halen we frieten, of toch zelf maar koken.
Kinderen die wachten, gaat de snoepkar nu al

open?
Wie heefi de sleutel, moeten wd hem slopen?

Op donderdag is het sporten en spel,
(Aaaahaah)

Op vrijdag maken de kinderen muziek,
(Aaaahaah)

Op zaterdag gaan we terug naar het plein,
Wat was het fijn, wat was het fijn,

Refrein

ln La France,
Aan het meer,
'Pourquoi Pa's,

we doen het nog een keer.

Op donderdag is het sporten en spel,
(Aaaahaah)

Op vrijdag maken de kinderen muziek,
(Aaaahaah)

Op zaterdag gaan we terug naar het plein,
Wat was het f¡jn, wat was het f¡jn,

Refrein (2x)

ln La France,
Aan het meer,
Pourquoi Pa's,

we doen het nog een keer.
leder jaar,

Nooit alleen
Hemelkinderen zijn nummer één,

i'{emelvaders staan op nummer één !l

Hemelvaderstour 2002

H3
Refrein:

Van Malempre tot aan de Waddenzee,
Daar gaan de Hemelvaders met hun kinderen

heen
Van Malempre tot aan de Waddenzee,

Hoor je dit lied, we staan nu al op nummer een

leder jaar rond Hemelvaart gaan we het probe-
ren,

Wordt het een herberg of wordt het kamperen.
Auto's zijn weer volgepaK, de kinderen die

zweten
Knuftel en slaapzak, zijn we niks vergeten?

Op woensdagmiddag rijden we aan.
(Aaaahaah)

De moeders die blijven alleen.
(Aaaahaah)

Zij hebben nu 3 dagen vrij,
Wat zijn z¡j blij, wat zijn wij blij,

Refrein

ln La France,
Aan het meer,
Pourquoi Pa's,

we doen het nog een keer

Open Podium
Via het openluchtmuseum arriveren

we vrijdagmiddag met goed weer te-

rug op de camping voor het culturele

Ii¡vefl . . ..


