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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven. Jaargang 13, nummer 2, november 2009

Straatcorrespondenten Wit op Zwart-krant
Even voorstellen, de straatcorrespondenten van de Wit op Zwart krant. Om onze lezers nog beter op de hoogte te houden van het laatste nieuws in de wiik en de nieuwste

ontwikkelingen, hebben we aantal buurtbewoners bereid gevonden om straatcorrespondent te worden voor onze krant.

Zij ziin de fijne voelhorens van de
buurt, met hun fijne neus voor
interessante nieuv'rtjes zullen zij u op
de hoogte houden van het reilen en
zeilen van onze buurt. Echter, ook
omgekeerd, indien u als lezer te
berichten hebt over interessante
nieuwtjes uit de buurt. Aarzel niet om
uw straatcorrespondent hiervanop de
hoogte te brengen. De volgende keer
staat het in de krant.

Een korte introductie van de Wit op
Zwad straatcorrespondenten :

Nel Stevens heeft een achtergrond in
de communicatie wetenschappen,
dus dat zit wel goed. Samen met haar
partner Jan van de Broek zullen zij u
gedetailleerd op de hoogte houden
van alle wetenswaardigheden rond de
Petrus Dondersstraat en Geldropse-
weg.

Ank Verhoeven botviert haar schrijf-
talent nu in lange mails aan haar
vriendin. Zij neemt het centrum van de
wijk voor haar rekening.

Schrijftalent
Martien van Dorsser weet met zijn
schrijftalent misschien een brug te
slaan naar de Witte Burgh.
Marion Steegh heeft het druk met
haar tweeling en leest ze graag voor.

Nu kan ze misschien voorlezen uit
eigen werk?Jan van Hout en Lowie
Teller tenslotte hebben hun sporen
reeds verdiend in de buurt. Misschien
lichten ze nu een tipje van de sluier
op over hun leuke feeslen.

De redactie wenst de
straatcorrespondenten succes, en
veel leuk nieuws, want dan leest u

het ook.
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Deze keer het lekkerste dessert uit
Italië, tiramisù. ln vrije vertaling: maak
me vrolijk! Als een ltaliaan last heeft
van depressieve buien, vraagt hij zijn
moeder om tiramisù.

Hierop verdwijnt zij ogenblikketijk in de
keuken. Het geheim zit 'm in de hoe-
veelheid mascarpone, 't romige kaas-
je. Je moet er echt voldoende van
hebben, want daarmee staat of valt de
vrolijkheid die dit verrukketijke gerecht
teweegbrengt. Je slaapt er heerlijk op.

TI RAMI5Ù:
TOETJE TE6EN

IN5LUIPERs
Om vrolijk te blijven, raad ik iedereen
aan om voor 't slapen de voordeur op
't nachtslot te doen. De deurflippe-
raars, inbrekers die een voordeur die
niet op slot zit weten open te krijgen
met een plastic kaartjes en die mo-
menteel weer erg actief zijn in onze
wijk, ontneem je zo de kans om 't laat-
ste restje tiramisir uit je koelkast te
smullen.
Geniet ervan!

Benodigd:
5 eieren
75 gram suiker
500 gram mascarpone
20 lange vingers
30 cl zeer sterke koffie (met scheutje
Amaretto)
1 eetlepel cacao

é.. .-,- -rþ' 1{iåù&îr1

þ*
Splits de eieren. Sla de eigelen met de
suiker tot ze blank gekleurd zíen.
Voeg de mascarpone toe en meng
voorzichtig. Sla de eiwitten stijf en
spatel die er met liefde door.
Bedek de bodem ìr'an een schaal met
lange vingers die slechts even (!) ge-
weekt zijn in de koffie. Breng een laag
mascarpone aan van 2 à 3 cm en be-
dek die weer met lange vingers. Daar-
op komt weer een laag crème
enzovoods.
Drie uur in de koelkast en dan be-
strooien met cacao door een zeefje.

Aangezien 't tijd wordt om eens iets te
proeven uit de Portugese keuken,
gaat de pollepel door naar Carlos Bar-
ros das Neves uit de St. Odulphus-
straat.

Roeland van Elen

Op de hoek van het Burghplein en de
1" Wilakkersstraat verrees een groot,
monumentaal hekwerk. Beplanting is
nog in aanleg en zal het komende
voorjaar voltooid worden, maar de
eerste beesten liepen er al, zoals de
foto laat zien.

"Ja, we wilden iets terug doen voor de
buurt, we vinden het zo gezellig hier'',
zeiden desgevraagd Jan van Hout en
Lowie Teller, de beide initiatiefne-
mers. Nee, giraffen zal niet lukken.
Het hekwerk mag vanwege de ge-

Nieuwe puzzel
Deze keer een gemakkelijke. Herkent
u de persoon op de foto bij dit stukje?
Hrjlzij (?) is een bekende persoontijk-
heid in onze buurt

meentelijke aanbouwregeling veror-
deningen slechts 99 cm hoog zijn. "En
daar hebben we ons keurig aan ge-
houden", zei Lowie. En het monu-
mentenschildje? "Dat is inmiddels
aangevraagd", zei Jan. "Voor iedere
spijleen."

En de entree is gratis. Dus komt dat
zien op de hoek Burghplein en 1" Wi-
lakkersstraat.

Edjoe Osinski

Oplossingen indienen bij Edjoe Os-
inski, Burghplein 19. Onder de goede
inzenders wordt weer een fles Vin
Dudok (of stripboek) verloot.

Buurt

Men neme een vin du dok N¡euwe attractie
in het Witte Dorp!
Na de Koninginnedag-vrijmarkt, de Lichtjesroute met drive-in bioscoop, de ijsbaan,
het zwembad (als het ten minste geregend heeft), het Midzomernachtfeest en niet te
vergeten het monument met monumentenschildjes, heeft het witte Dorp er een
nieuwe fantastische attractie bij. Een dierentuin!

u

'lf,:
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Weten jullie nog? De vorige puzzel.

Twee aansteeklonten, beide van ver-
schillende lengte en ongelijk van dikte
(heeft er niets mee te maken). Beide
lonten hebben een brandduur van 60
minuten. Hoe kan Toine met deze
lonten precies 45 minuten ,,afmeten"

en zodoende om 24.00
het vuun¡øerk afsteken (al
ste dan nog lonten over h

De oplossing en de winnaar (jawel!)
Steek lont no.1 aan beide uiteinden
aan, de andere lont no.2 aan één van
de uiteinden. Als lont no.1 is opge-
brand, steek dan het andere uiteinde
van lont no.2 aan. Als lont no.2 geheel
is opgebrand dan zijn er precies 45
min verstreken.
De winnaar van deze puzzel is Stefan
Driessen, Burghstraat B. Gefeliciteerd!
Stefan is nog een beetje jong voor de
traditionele Vin Dudok als prijs. Hij
heeft een mooi stripboek ontvangen.

Advertenties

Te huur:
Voor feesten en parlijen: poppenkast.
Kosten: 6,50 euro per dag. lnfo:
21 25545, Michel Ttheeuwen.

Te koop:
Wijn Vin du Dok, de witte huiswijn van
het Witte Dorp: 5 euro per fles. Te
koop bij André Slenter, Burghstraat
31, tel. 2112002.

Te koop:
Boek 'Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok' 12,50 euro. Kalender
Witte Dorp B euro. poster Het Witte
Dorp van Joost Veerkamp, 22 euro;
de ansichtkaart !'an Veerkamp: 1

euro.
André Slenter, Burghstraat 91, tel.
2112002.

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een driedelige
ladder, uitgeschoven 8,25 meter lang.
Deze ladder is ooll te gebruiken als
vrijstaande ladder. Huurprijs 5 euro
qer dag, 3 euro voor een halve dag.
Te bevragen: Marjan van der Laag,
St. Odulphusstraat 4t1, tel. 2194191.

Gevraagd

Wic heipt Õns ään
sõhuifdêurên?
FaRr, v Eek 040-2129854

Puzzel
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lk woon ondertussen driekwad jaar in

de 2" Wilakkersstraat. En wat mij toch
altijd het meeste intrigeert zijn 'de
mensen in de straat'.
Een van die mensen is Kobus Kool-
haas, mijn vriendelijke en bijzondere
overbuurman. Hij is onlangs 90 jaar
geworden en woont al sinds 1956 in
deze straat.
lk kreeg een warm welkom van me-
neer Koolhaas (zo noem ik hem) toen
ik net de trotse bezitter was geworden
van de mooie witte tussenwoning met
het beukenhaagje. Op zijn beurt liet hij
met enige trots zijn eigen woning aan
mij zien. Tijdens de rondleiding in zijn
bivak (zo noemt hij zijn huis) raakte ik
erg onder de indruk van de talloze re-
alistische schilderijen die hij heeft ge-
schilderd. lk had mijn oordeel al
gevormd. Hij moest een kunstenaar
zijn om zo'n mooi werk te kunnen ma-
ken. Dit klopte niet. Hij is jarenlang
werkzaam geweest als stedenbouw-
kundige in Eindhoven, het schilderen
deed hijernaast.
lk mocht tevens een blik werpen in het
concept van zijn boek 'Verre reizen
met Karelde V rond 1500'. Het boek
is bijna af. Met hulp van zijn bevriende
buurman/journalist wordt het volgend
jaar uitgegeven. Veelvan de prachtige
illustraties in het boek zijn van zijn
hand.
Tijdens het schrijven van het boek
creëert hij een sfeertje in zijn eigen
woonkamer'waarin hij op stap gaat
met Karel de V'. Hij bevindt zich dan
in gedachten in Eufraat, Babylon,
Saoedi-Arabië, lndia ...'en dan moet
ik weer zorgen dat ik thuis kom', zegt
Kobus Koolhaas. Hijwil geen alte
hoge venruachtingen over het boek
wekken. Toch weet ik van mezelf 'Dat
boek ga ik kopen!'
Elke dag maakt hij een 'verplicht cor-
vee' (wandeling) omdat hij dat fysiek
nodig heeft. Hij loopt een rondje

Hallo jongens en meisjes,

Zoals jullie al hebben gelezen in de
uitnodiging, is Sinterklaas ons ook dit
jaar niet vergeten. We hebben 'm in
Spanje gebeld, vlak voordat ie op de
boot naar Nederland vertrok, en hij
heeft ons gezegd dat ie graag weer
naar het Witte Dorp komt. Zo gezellig
altijd, met zoveel kinderen! Dus ieder-
een komen hoor, want het belooft
weer een heel erg leuk feest te wor-
den. En je hebt daarna nog de hele
middag om bijvoorbeeld naar opa en
oma te gaan of andere dingen te
doen.
Vergeten jullie ook niet een verlang-
lijstje in te leveren bij een van de.drie

Burghplein met zijn mooie baret op.
Maar liever blijft hijthuis om te schrij-
ven!
Een keer per jaar gaat hij naar Frank-
rijk met zijn vaste jongere
vriend/begeleider of, zoals hij hem zelf
noemt, zijn 'butler Peer'. Peer is een
acrobaat en duwt de rolstoel van me-
neer Koolhaas. '..En bij een heuveltje
gaat Peer achter op rolstoel staan zo-
dat we met een vaart naar beneden
rollen en alle voetgangers naar alle
kanten weg schieten......' Hij grinnikt
als hij dit zit te vertellen.

lk ben uiteraard ook nieuwsgierig hoe
hij als stedenbouwkundige tegen de
architectuur van onze woningen aan-
kijkt. Daarop zegt hij het volgende: 'ln
die tijd was dit zeer geslaagd en dat is
het nog steeds (rijksmonument).
De indeling van de gevels waarbij de
bovenramen aan elkaar gekoppeld
zijn en de uitspringende erkers geeft
een moo.ie beweeglijkheid. De voor-
deuren zijn niet gekoppeld of gespie-
geld. Dit is interessanter dan twee
voordeuren naâst elkaar. Sociaal ge-
zien is twee voordeuren naast elkaar
wel leuker voor de praatjes van de
buurvrouwen met elkaar.... En voor
de postbode zou het gemakkelijker
zijn!'
Op de vraag hoe hij de straat sociaal
gezien beleeft, zegt hij dat hij ziet dat
er naarmate er jongere gezinnen ko-
men een verbetering in sociale con-
tacten is ontstaan.
En hij moet er niet aan denken om uit
deze straat weg te gaan, want met
wat hulp van de thuiszorg, maaltijden-
service , hulp van dochter en buren
kan hij heerlijk z'n eigen gang gaan in
z'n eigen huis. Hij is een gelukkig
man, 'waar elke dag nog innerlijke
deuren zich openen.'
Hij heeft tenslotte nog een klein ver-
zoek aan de 2' Wilakkers-bewoners.

adressen? Een zo mooi mogelijk ver-
sierd en gekleurd verlanglijstje, want
dan zorgen wij dat Sinterklaas hele-
maal op de hoogte is van wat jij graag
wil hebben en dan kunnen de winkel-
pieten en knutselpieten aan de slag!

Dus zet 23 november in je agenda, op
de kalender of schrijf het zelfs op de
muur zodat je het echt niet vergeet!
10.00 uur al op het Burghplein, vroeg
opstaan dus en alvast goed oefenen
voor de liedjes.

Of we volgend jaar iets aan kunnen
vullen in de 'statische demonstratie
van Rood-WilBlauw lícht tijdens de
jaarlijkse Lichtjesroute'. Hij stelt voor
dat ieder gezin iets met kerstverlich-
ting doet, zoals iemand uit de 1'W¡-
lakkersstraat onlangs zijn
gezinsuitbreiding verkondigde.'Ge
hebt een heel jaar om iets creatiefs te

(of hoe we toch nog een straatspeel-
dag kregen...)

Op 21 september was het weer eens
autoloze zondag. Dit keer nu eens niet
beperkt tot twee minuten op het jour-
naal kijken naar enkele fietsende bur-
gemeesters. Nee, dit keer een groot
deel van de Burghstraat en het
Burghplein helemaal autovrij! Nou ja
helemaal..., op een grote DAF95
vrachtwagen na dan. Voorzien van
een groot touw en bedoeld om zonder
paardenkrachten, maar met
man/vrouw-krachten vooruit te krijgen!
Tot ieders verbazing bleek je met een
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bedenken. Dit kan ieder jaar wel iets
anders zijn langs de bovenramen. Als
het nu maar niet te druk wordt in onze
monumentale bomenlaan !'
Mijn eerder gevormde oordeel van
meneer Koolhaas klopte toch een
beetje, hij is een levenskunstenaar!

Marion Steegh

paar kinderen (of met alleen een vrij-
williger van het jaar) dat gevaarle aan
het rijden te krijgen.
Het was één van de verschillende
leuke attracties die zijn georganiseerd
rondom het thema. Er waren skelters,
steppen, een heuse zeepbaan en een
luchtkussen. Daarbij nog een bar, een
heerlijke najaarszon en een open po-
dium en ziedaar, wij zijn om! Volgend
jaar zetten we met liefde op zondag-
ochtend al onze auto's weer weg. Al-
leen dan niet meer starten natuurlijk.
Wie helpt er met een touw??

Martien van Dorsser

Buurt

Een b¡¡ zonder mens
in de 2' W¡lakkerstraat
tk was meteen enthousiast toen ik gevraagd werd als straatcorrespondent van de Wit
op Zwart krant. Dat is toch een hele eer voor een nieuwkomer in het Witte Dorp. Ge-
lukkig wist de redactie toen nog niet dat er ook twee echte journalisten in onze straat
wonen.

*:Sr¡!

Autol oze zondag
op het Burghplein

Sint weer in Dorp

Tot dan allemaal!

FEns da Ecct & Zn' ïEnspot{



Wat waren ze mooi die
oude bomen van toen
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Misschien herinnert u zich nog die

majestueuze bomen die destijds in de

Sint Odulphusstraat stonden. Of her-
innerl u zich alleen de overlast die ze
gaven? Er was elk seizoen wel wat.

Bloesem, stuifmeel en veel bijen in de

lente, besjes en veel duiven in de zo-

mer en uiteraard een hooP blad en

takken in de herist. En dan tussen-
door een soort tweesecondenlijm die

zich als spray op alles vastzette dat

zich in de straat bevond.

Maar wat waren ze mooi!! Ze stimu-
leerden bovendien het buurtcontact
omdat men elkaar regelmatig boe-
nend en autowassend ontmoette.
Maar boven in de lucht ontmoetten de

bomen elkaar ook, zo groot werden
ze, en menig verhuiswagen reed zich
vast. Toen de herbestrating en herin-
richting een feit werden, Pasten ze

letterlijk niet meer in het symetrische
straatbeeld en ging de bijl er in. Het

accent moest oP de huizen komen te

liggen en de nieuw te Planten bomen

mochten het zicht oP de gevels niet

belemmeren. Dus werd gekozen voor
de bolacacia, een boompje waarbij je
je onmiddellijk in een nieuwbouwwijk
waande. Toen ze na drie jaar enigs-
zins op een boom gingen lijken, wer-

den ze tot oP de stam gekortwiekt en

dat blijkt dus om de drie jaar te moe-

ten. Meestal zie je van deze boom dus

enkel de stam en dit maakt het ver-
schil in allure met ,Cie van toen wel erg

groot. Nu blijkt het na een paar iaar
ook niet zo'n sterk ras te zrjn. Sommi-
gen veftonen boomrot en schieten in

het voorjaar ternauwernood uit. He-

laas zijn er inmiddels ook drie overle-

den. Deze staan er al een aantal

seizoenen als lantaarnpaal bij maar

worden niettemin door de plantsoe-

nendienst steeds keurig bijgeschof-
feld, waarbij steeds geruststellend
wordt verteld dat ze wel weer zullen

aantrekken.
Bij melding op het stadskantoor word
je op een wachtlijst geplaatst waar je
voor onbepaalde tijd op zult verblijven.
Zelfs de suggestie dat er waarschijn-
lijk sprake is van een gaslek, doet hier
niets aan af.
Moeten we onderhand niet eens iets

doen? Moeten we dit uitstervend ras

gedogen en ons steeds voor Paal la-

ten zetten. Moeten we de naam "tuin-

dorp" niet eens eer aan doen met een

echte boom?
Of maken we ons weer oP voor een

kale lente, want het is weer snoei-jaar.

John Jansen

Buurt

Groeten u¡t Japan
Hoi allemaal,

Hier is weer een stukje uit het 'verre oosten'. Zo begint het tweede verhaaltie van
Selene Broers voor de Wit op Zwart-krant. Zij ging in maart naar Japan om er naar
high school te gaan en in een gastgezin te wonen. Eind dit iaar komt ze terug. Ze
vertelt deze keer iets over het gewone alledaagse scholierenleven.

Jullie hebben in Nederland een hitte-
golf gehad, maar die temperatuur is in
Japan heel gewoon in de zomer. Zelfs
nu, in oktober, is de dagtemperatuur
gemiddeld 22 graden Celcius. En 's
nachts ongeveer 14 graden Celcius.
lk heb dan ook geen dikke gewatteer-
de winterjas meegenomen want die
heb je hier echt niet nodig.
lk ben met mijn gastgezin niet op va-
kantie geweest. Maar in de zomerva-
kantie ging ik "gewoon" naar school.
Niet om te leren, maar ik ging vijf da-
gen per week naar school voor soft
tennis!
Dat is echt een leuke sport. Misschien
kan ik het jullie eens een keer uitleg-
gen als ik weer terug ben. Het is nor-
maal dat de scholen in Japan in de
vakantles open zijn. Ze hebben veel
buitenlesactiviteiten die gewoon in de
vakanties doorgaan.

Praten
Mijn Japans is ondertussen wel goed
genoeg geworden om met mijn gast-
ouders te praten over bijvoorbeeld
school, verschillen lussen Japan en
NL (doe ik wel al vaak), politiek en
koningshuis ook wel (naar aanleiding
van tv-programma).
Op de televisie worden hier in Japan
veel praatprogramma's uitgezonden,
meestal voor entertainment, leken-
films, nieuws, documentaires (die
hebben ze wel heel leuk gedaanlll) en
ook leuke reclames in reclameblokken
die maar twee minuten duren....
We luisteren niet echt naar de radio
in het gastgezin, maar op school staai
die wel aan en daar komen wel En-
gelse liedjes op, die zijn wel populair
hier, maar volgens mij zenden ze vast
ook wel klassieke muziek uit want er
zijn wel tv-programma's met klassieke
muziek, gespeeld door Japanse men-
sen, en ook wel van Westerse men-
sen en Westerse muziek.

Hier in Japan worden ook regelmatig
feesten/festivals gehouden, bijvoor-
beeld op 10 augustus in Nara park:
's nachts een heleboel lichtjes in gla-
zen, en er waren ook lampionnen. Al
die lichtjes dat zag er heel mooi uit :

En op 15 en 16 augustus was het
Obonjestival. Dan komen overlede-
nen naar huis terug voor drie dagen.
Op deze dagen was er vuurwerk bij
Yoshino river. En op 17 augustus was
er Obon-dans op basisschool-
sportvelden.
Bij de tweede vuurwerkdag maakten
ze exlra veel rook zodat ze ook een
lasershow konden doen! lk hoop dat
mijn foto's gelukt zijn. Bij die laser-
show speelden ze ook muziek.

lk ben ook nog op schoolreis geweest
naar een heel mooi en bekend na-
tuurgebied: het noordelijkste eiland
van Japan: Hokkaido. Last van de
aardbeving had ik niet. lk ging met
school pas een week na de aardbe-
ving ernaar toe. Bovendien zaten we
aan de andere kant van het eiland.
De temperatuur was ongeveer 18
graden dat werd dus winteruniform,
terwijl er in Nara nog het zomeruni-
form gedragen werd. Ondertussen is

de officiele dag voor wisseling zo-
mer/winteruniform al geweest. Alleen
is er nog een sweater die ik nog niet
heb, maar die wordt aangetrokken als
het nog kouder wordt, daar is dan ook
zo'n dag voor (niet dat er een cere-
monie is ofzo hoor). lk weet niet of ik
het schooluniform mee naar huis mag
nemen, maar ik zal wel eens navra-
gen later.

Heel veel groetjes van Selene
uit Nara, Japan.

Redactie:

Colofon redactie Wit op Zwart d N
Kopij voor het volgende
nummer: inleveren vóór I
januari 2003. De redactie
behoudt zich het recht voor
stukken in te korten.
Kopij zo mogelijk op floppy of
per e-mail aanleveren bij de
redactie:
m.theeuwen@hccnet.nl
Witte Dorp op internet:
www.hetwittedorp.nl

@v
Marcia Habets, St. Odulphusstr. 10,

Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr.26,
Edloe Osinski, Burghplein 19,

Michel Theeuwen, St.Odastraat 9,

212894/.
21 12688
2122683
2125545



Hemelvaders weer oP toul,

Noorbeek, 31 okitober-2 novembert

Het begin
Het begon allemaal op Koninginnedag
2003, op het grasveldje (grasveld?, je

bedoelt modderveld, weten jullie nog

die regen?) tussen de bekende kof-

fietent en de nieuwe Hemelvaders cu-
linaire eettent. Enkele Hemelvaders

ontmoetten elkaar en algauw werden

herinneringen opgehaald. Waar zijn

we ook alweer allemaal oP tour ge-

weest?
1991 Blijdorp (NL)
1992 Ave et Auve (B)

1993 Nageslagt bij NieuwPoort (B)

1994 Mooi Bemelen (NL)

1995 Sart les SPa, la même (B)

1996 Gemmenich (B)

1997 Giethoorn (NL)
1998 Ameland (NL)
1999 Warstein (D)

2000 MalemPré (B)

2001 Maredsous (F)

2002 Les Mazures (F)

2003 Groesbeek (NL)

Hé, even tellen. We bestaan dus dit
jaar 12.5 jaar. Dat moeten we vieren.

Maar dan wel zonder kinderen-

Ontspann¡nq

sies met de toePasselijke .com na-

men:
Ontvangst.com, voor de ontvangst
van de arriverende Hemelvaders oP

vrijdag teneinde deze in hogere en

goddelijke sferen te brengen'
Acclimatiseer.com, volgens traditie

het programma van de eerste avond.
Zaterdagtochtje.com, voor de cultu-

rele activiteit op zaterdagmiddag.
Diner.com, voor het diner oP zater-

dagavond.
Fever.com, voor het "saturday night

feve/' after diner gevoel.
En tenslotte english breakfast.com,
voor het ontbijt op zondagochtend.

Budgetten
Altijd een hekel punt bij de Hemelva-

ders. Wat mag het kosten? Heeft men

genoeg uitonderhandeld? Hieronder
volgt een korte (enigszins gekuiste)

bloemlezing van enige discussies

hierover.
1. Gezien het negatieve saldo m.b.t'

tot ons schamel budget zijn wij,

de leden van de acclimatiseer-
commissie, dan ook genoodzaakt
een aanspraak te maken oP het

budget van andere commissies'
lndien U het belang van het stre-
ven naar een hoger niveau, naar
waarde weet in te schatten, ver-
wacht ik van U een onmiddellijk
fiat waardoor wij (leden van de

acclimatiseer.com.) onze inspan-
ningen kunnen continueren.

2. Het heeft er even om gêspannen

of het door ons gevraagde (en

toegekende!) budget wel vol-

doende was om ons Hemelvaders
tijdens onze aanstaande reünie
op zaterdagavond te voorzien van

een rijk en overvloedig maal. Het

is ons trouwens ter ore gekomen

dat ook andere commis-
sies(Acclimatiseer.com) met bud-
gettaire Problemen worstelden.
Terwijl de budgetProblemen bii

laatstgenoemde commissie wer-
den oPgelost door een interne
herverdeling van deelbudgetten

(budget Frisdranken.com ¡n zUn

geheel
overgeheveld naat Acclimati-
seer.com), is een dergelijke oP-

lossing bij iner.com gelukkig niet
nodig. Door de Prijzenslag tussen
supermarkten heeft Diner.com
enige onven¡vachte Prijsmeeval-
lers gehad met als gevolg dat we
net (maar dan ook net) binnen het
budget hebben kunnen blijven'
Goed nieuws dus. Aan Diner.com
zal het kortom niet liggen dat onze
penningmeester wellicht nog met

de pet rond moet.

Ontvangst- en acclimatiseer.com
Een kort, heftig orgelconced (Toccata

& Fugue, van J.S. Bach) vormde het

intro van deze avond. Muziek van 40

engelen (Spem in alium van Thomas
Tallis) weerklonk. Nederig knielden de

Hemelvaders neer. Een verblindend
licht scheen oP hen en oP de achter-
grond klonk Zijn Stem. Eén voor één
werden de Hemelvaders naar boven
geroepen door de poort. Geflankeerd
door 2 met wierrook zwaaiende man-

nen troffen zii daar... Onder de indruk

- ondergingen zij de superplificatie en

nimbificatie. Trots werden de aange-
geven tourmedailles op het superplie
geteld.
Onder leiding van de moderatoren
werden, tijdens het daarop volgende

acclimatiseeravondprogramma, de fa-

lies gemeten teneinde de nimbussen
te verheffen.

Zaterdagtochtie.com
Op zaterdag bleven we in de Hemelse

sferen door het maken een pelgrims-

tocht naar een Goddeliike bestem-

ming. Val Dieu, vallei van God in

België. En zoals het echte pelgrims

betaamt, niet met gemotoriseerd ver-
voer, maar te voet (10 km heen), of de

dikke banden fiets of de dunne ban-

den fiets (ongeveer 30 km heen en ie-
rug). Jâ, ja, een echt Goddelijk
uitstapje met een brouwerij waar lek-

ker abdijbier wordt gebrouwen.

Diner.com
Paniek! Paniek! De catering is niet op

komen dagen. Het worst-kaas scena-
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rio moest uit de kast gehaald worden.

Koksmaatjes voor hulP in de keuken

werden aangesteld. Onder de bezie-

lende leiding van de maîtres werd uit

het niets een S-gangen diner samen-
gesteld. Amuses "Ave et Auve", Lan-
goustines au Foie de "Diergaarde

Blijdorp", Civet de Lievre Assassine
au "Monde Saubage" om maar enige
gerechten te noemen. Maar voordat
men aan tafel kon, natuurlijk eerst

omkleden volgens het dwingend oP-

gelegde pinguïn-kleedvoorschrift
. zwade schoenen (geen gYmPen'

geen sneakers...: we blijven in

stijl);
o witte sokken
. zwarte broek (beslist geen sPij-

kerbroek);
¡ witte blouse met wijde, opbollende

mouwen;
. Hemelvaders Pet (naar keuze:

Gemmenich Pet, Dire Straits Pet,
alpino...).

. Geen strop(das). Hiervoor wordt
gezorgdl

Diner.com is zich ervan bewust dat
dwingende voorschriften wel eens te-
gen de borst kunnen stuiten van die

altijd wat eigenzinnige Hemelvaders
die zich niet de wei laten voorschrij-
ven. Het zii zo, dat risico nemen we.

Wie zich echter niet aan het kleding-

voorschrift houdt zal, in overleg met

Ontvangst.com te bepalen, penitenties

moeten doen.

Fever.com
Grandioze optredens van Rob de Nijs

met "Malle Babbe", Frans Bauer met
"Als sterren aan de hemel staan",

André Hazes, ABBA, en nog vele an-

deren. En jawel, afgesloten door een

fantastische polonaise' Voor het eerst

in de geschiedenis van de Hemelva-
ders!

English breakfast'com
Spek, gebakken eieren, vette worst-
jes, gebakken tomaten met als klap op

de vuurpijl witte bonen in tomaten-

saus.

Over 5 jaar weer!

fl

Hoed ie voor mannen
jmet petten 'on tour'l?

ln juli kwam het ad hoc ingestelde

voorbereidingsteam bij elkaar. Adres-

senlijst werd bijgewerkt, datum en be-

stemming vastgesteld' De 1"

uitnodiging kon de deur uit. "Hoed je

voor mannen met petten!". Locatie:

een grote Limburgse boerderij in

Noorbeek op, hoe toepasselijk, Aller-
heiligen en Allerzielen.

De voorbereidingen
Hoezo geen kenniswijk in Eindhoven?

Ook hier nemen de Hemelvaders
weer het voodouw. Een virtueel kan-

toor voor de broodnodige coördinatie
en communicatie
(www.hemelvaders-reunie -com) werd

ingesteld. Het voorbereidende werk
werd verdeeld over diverse commis-

,1.
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Vertrouwen in de mensheid
groeit als verkeerspaalties

Vriiw¡ I I ¡gersfeest 2003

En opeens waren ze daar. Twee paalties schoten als de sp'reekwoordeliike

pj^di"rrtorten uit de grond. op de hoek Burghstraat-Sint-Jorislaan groeiden ze

vandeeenopdeanderedagzo'nTScentimeterhoog.Zeverdrevenzelfsde
auto,s die er attiid op ¿à ,nip geparkeerd stonden. sterke paalties ziin het dus

àòX nog. Hoe dát zo kwam, zalwel attiid een raadsel bliiven.

Natuurlijk waren u en ik ook wel eens
geïrriteerd over verkeerd geparkeerde
auto's die hier het uitzicht op dit moei-
lijke kruispunt belemmeren, vooral
voor kinderen die er oversteken om
naar school te gaan. Maar irritatie al-
leen is niet genoeg om het Probleem
op te lossen. Blijkbaar is er iemand
geweest die doortastender was, die er
wel werk van heeft gemaakt.
Uiteindelijk is die bij het stadsdeel-
kantoor uitgekomen met de klacht en

daar is zeer adequaat gereageerd. En

eerlijk is eerlijk, dat zijn we niet ge-
wend van overheidsorganen. Na de

situatie in ogenschr¡uw te hebben ge-
nomen, verrezen de paaltjes, want het
stadsdeelkantoor erkende dat op de
stop geparkeerde auto's hier het uit-
zicht vooral voor kinderen blokkeren.

Flabbergasted.
Ëen dag later, we,er bijgekomen van
de verbazing, groeit het vertrouwen. ln

de mensheid, in he,t stadsdeelkantoor,
in de gemeente. Íìoms, als het een
keer meezit, kan de wereld niet meer
stuk.

Michel Theeuwen
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gezicht is dat de gemeente de plicht
krijgt het doel van de regelingen na-
melijk "behoud en bescherming" te
waarborgen. De gemeente is ver-
plicht, ingevolge de Wet Ruimtelijke
Ordening, een nieuw bestemmings-
plan op te stellen waarin de bescher-
ming zal worden gewaarborgd.
ln dit nieuwe bestemmingsplan zullen
allerlei nieuùe regelingen worden op-
genomen met betrekking tot mogelijke
aanbouwen en de eventuele voor-
schriften daarbij.
Het maken van een nieuw bestem-
niingsplan kost tijd. Om te voorkomen
dat in de tijd tussen de nieuwe status
en het nieuwe bestemmingsplan
bouwvergunningen worden verleend,
heeft de gemeente de verplichting
alle bouwaanvragen aan te houden
tot de inwerkingtreding van het
nieuwe bestemmingsplan.
Als het ontwerp bestemmingsplan af
is, komt daarvan een mededeling in
Groot Eindhoven, zodat een ieder het
plan kan bekijken.

Voorbereidingsfase
De gemeente dient in een zoge-
naamde voorbereidingsfase (art 6
Wet Ruimtelijke Ordening) bewoners
te betrekken bij het maken van een
ontwerp bestemmingsplan. De ge-
meente dient onafhankelijk en onpar-
tijdig te ondezoeken wat voor
wensen en gedachten er leven onder
de bewoners van het Wifte Dorp.

Het toilet moet volgens komen te lig-
gen net voor (komende vanuit de Pe-
trus Dondersstraat) het parkeervak
met de groene matten. Eerst worden
er stoeprandjes klaar gezet, ten teken
van de naderende werkzaamheden.
Dan wordt het toilet aangelegd en ver-
volgens kunnen alle honden er te-
recht. En tot slot zijn we dus af van de
hondenpoepoverlast in de rest van het
Witte Dorp... of niet soms?
Dat het toilet aan de Geldropseweg
komt, is het resultaat van inspraak.
Eigenlijk wilde de gemeente de hon-
denuitlaatplaats op het Burghplein
aanleggen. Wie zei dat de gemeente
Eindhoven zich nooit iets gelegen laat
liggen aan de mening van burgers, zat
er nu langs. Vijf bezwaren uit de buurt,
van de stichting Het Witte Dorp,
Burghplein-bewoners en andere parti-
culieren, zijn min of meer gehono-
reerd.
De inspraakreacties komen er in grote
lijnen op neer dat het Burghplein veel-

Hierbij moet dus volop de mogetijk-
heid zijn om wensen en gedachten
naar voren te brengen. Daarna wordt
het ontwerp bestemmingsplan pas
daadwerkelijk gemaakt.

lnspraak
ln deze fase zal het ontwerp be-
stemmingsplan ter inzage liggen bij
de dienst Bouw- en Woningtoezicht.
Bihnen 4 weken na terinzagelegging
kan een ieder zijn bezwaren kenbaar
maken aan de gemeente, bijvoor-
beeld of er te veel bescherming wordt
toegekend ("er mag niets meed') of te
weinig ("er mag nog veelte veel").
Het is dus maar een korte periode en
het is dus zaak om kordaat te reage-
ren indien men iets in wenst te bren-
gen.
Dit doet men door een aangetekende
brief te sturen aan de gemeenteraad,
met daarin gemotiveerd de bezwaren
die men heeft tegen het bestem-
mingsplan. Meestal volgt daarna een
hoorzitting waarin men de aangege-
ven bezwaren kan toelichten.
Op dit moment is het concept be-
stemmingsplan nog niet in te zien.
Onbekend is in welk stadium de ge-
meente ermee aan het werk is aan-
gezien er, voor zover wij weten, nog
geen voorbereidingsfase is geweest.

Subcommissie aanbouw:
Elizabeth de Haan, Hanna Kok,

John Jansen

vuldig en vrij intensief woidt gebruikt
door spelende kinderen en voor het
overige een zodanige inrichting kent
dat een hondentoilet niet goed is in te
passen.
De reactie van de gemeente, in no-
vember al gegeven: 'Nadere be-
schouwing van deze locatie heeft
geleerd dat een hondentoilet op deze
locatie inderdaad niet echt goed is in
te passen zodat is bezien of in de om-
geving een betere locatie voorhanden
was en waar de door de insprekers
aangevoerde argumenten niet spelen.
Deze locatie is gevonden aan de
Geldropseweg ter hoogte van het par-
keerterrein bij de' Burgh.' Argumenten
tegen het überhaupt aanleggen van
een hondentoilet heeft de gemeente
niet in behandeling genomen.

Nu zie ik al de dag komen dat er een
stichtingsbestuurder of ambtenaar bij
mij langs komt, om mij te verplichten
mijn groene voordeur in die afschu-
welijke blauwe kleur te laten schilde-
ren.
Tussen de regels door lees je nu al
dat zaken als satellielschotels, zonne-
collectors ed. ook al bij de stichting
vragen oproepen. Waar gaat dit eindi-
gen? Moet straks de kleur van de
zonneluifel door de ballotage?

lk woon al21 jaar in een huis in het
Witte Dorp en ik zie zeker het nut om
als goed 'huisvader' voor de huizen
van Dudok zorg te dragen. lk geloof
ook niet dat we hierin in enige mate
tekort geschoten zijn. Maar er moet
ook bij monumenten een soort van
evolutie mogelijk blijven, die er voor
zorgt dat er mensen in deze woningen
willen blijven wonen.

Wat betreft de enquête, vraag ik mij af
of de vragen met opzet of door onno-
zelheid zo suggestief zijn opgesteld.
Vragen (vrij vertaald) als "vindt u de
woonwensen van bewoners het be-
langrijkste?" of "dient de aanbouw het
uitzicht van de buren minimaal te be-
invloeden?", zijn voorbeelden daar-
van. leder weldenkend mens zal die
met "ja" beantwoorden.
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Maar bovenal is de vraag, wensen wij
bewoners de betutteling door de
Stichting Het Witte Dorp, of wordt on-
ze creativiteit toch al voldoende door
regel en wetgeving beperkt, waardoor
Het Witte Dorp beschermd zal worden
voor wildgroei van de zgn. 'kippen-
hokken'.

Kort samengevat, wensen wij inmen-
ging door de Stichting het Witte Dorp
in deze?
Laten wij eerst bovenstaande vraag
beantwoorden, en pas bij unanieme
aanvaarding doorgaan met jullie plan-
nen.
Maar als er geen unanieme overeen-
stemming komt, tijkt het mij dat de
gemeente via Bouw- en Woningtoe-
zicht en de Rijksdienst Monumenten-
zorg, al voldoende middelen hebben
om een aanvraag te toetsen; mede
doordat de Stichting Het Witte Dorp
toch níet voor alle situaties met een
passend voorstel kan komen.
(...)
Met vriendelijke groeten,

Buurt

Een kr¡t¡scheki¡ kop
de aanbouwregeling

Het hondentoílet aan de Geldropseweg moet er zo ongeveer liggen als deze krant in
de bus valt, als de informatie van het stadsdeelkantoor Stratum klopt. Desgevraagd
meldde gebiedsbeheerder Dre Noten van het kantoor dat de Stratumse hondentoi-
letten zo ongeveer in april gerealiseerd moeten zijn.

De werkzaamheden van de commissie Aanbouwregeling geven niet alleen aanlei-
ding tot bijval. De redactie kreeg een brief van een zeer kritische lezer uit het Witte
Dorp. Hier een (verkorte) weergave van die (ook aan het bestuur verzonden) brief.

Eindhoven, 03-02-2003

Geachte bestuur Stichting Witte Dorp,

Kort geleden ontv¡ng ik een enquête
over de 'aanbouwregeling Witte Dorp'

Met verbazing lees ik tussen de regels
door dat jullie (stichting het Witte
Dorp) het weer eens gaan regelen
voor de rest van de bewoners, want
het lijkt er op dat de bewoners van de
huizen tegen zichzelf dienen te wor-
den beschermd.
Typerend is dat er een opkomst van
circa 30 personen was op de informa-
tiebijeenkomst op 16 december vorig
jaar. ls de procedure zo dat, als er
geen mensen op de door de Stichting
bekokstoofde ideeën reageren, ieder-
een automatisch akkoord gaat met de
voorstellen?
(...)

Ons is altijd verzekerd dat een opna-
me in het monumentenregister geen
beperkingen voor de binnenzijde van
de huizen zou betekénen. Voor de
achterzijde zouden minimale beper-
kingen gaan gelden.
Maar ik zou 'nattigheid' hebben moe-
ten voelen, toen voor de donkergroe-
ne voordeur een 'nieuwe' kleur werd
ontdekt. Met enige druk - onder het
mom van "iedereen wiltoch een au-
thentieke buurt" - werd die ingevoerd.
(...).

Kritisch bekeken zijn alle úragen in
dezelfde trant gesteld, waarbij de le-
zer de antwoorden in de mond worden
gelegd, waardoor de Stichting weer
kan zeggen "zie je wel, iedereen is het
met ons eens".
Een open vraagstelling, eventueel
multiple choice, zou een beter keuze
zijn geweest.
Sowieso, heeft deze enquête geen
enkele waarde als deze niet met
naam en toenaam wordt ondertekend;
een creatief figuur met kopieerappa-
raat kan deze enquête wezenlijk beïn-
vloeden.
lk zal dan ook zeker bij een afwijzing
van eventuele bouwplannen, alle mid-
delen gebruiken om deze 'inspraak-
procedure'te laken.

Hondentoi let Geld ropseweg

MichelTheeuwen

Richard Wissing
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Enq uêtes Onderhoudsfonds
De Vereniging Onderhoudsfonds heeft vorig jaar een zevental enquêtes verspreid
in de buurt. De uitstag daaruan vindt u hieronder in zeer beknopte beschriiving
terug.

Enquête Onderhoud
De was 30

Er kvrramen enkele suggesties binnen.
Belangrijkste conclusies zijn:
Alleen leden van het Onderhoudsfonds
hebben gereageerd
Plan voor pannendaken wordt breed
gedragen onder de leden.
Reparaties aan de woning verdeeld
beeld: nader onderzoek nodig, ook
i.v.m. mogelijk teleurstellende ervaring
uit verleden.

Enquête Website
Al het commentaar heeft er toe geleid
dat deze site nu staat als een huis!
Dank, alle opmerkingen zijn verwerkt.
Alleen de plek voor jongeren is nog niet
goed ingevuld. Oproep aan kids: Doe
mee en creeer je eigen webplek binnen
www.hetwittedorp.nl

Breng een bezoek u"n' lllfllVìllf . hetWittgdOf p. n I

Eindhouense scholiere negen ?naanden nüar Japan

Buurt

Enquête Onderhoudshypotheek
De respons bedroeg 27 enquêtes.
Verdeling van de reacties:
Positief 16
Geen interesse 11

. Sclcoc Broer¡: ac¡çn nr¡idcF l¡J¡p¡o.
ïþto:llst .l¿nsttt

Uit: Groot Eindhovenlg maart

kennen' 
:ll[:iåTl,':ïîJJ,i,ä,îJ

Ambassadc len."
Na hç ¡ælaagdc 

' ¡sviçrp bii De scholicre kreeg uireindcliik
Selene ¡huíe mocht ze ìiàsr re horcn d¡t ::c op rcis mocht.
Dcn Haag komen. ,,lk moest Ze zocht cùnract met huar gas-
naa¡ de Japanse ambassade, tgezin, da¡ in Gojo ciry rvoonr
waar ik gcsproken heb met en ze hccf¡ al meerderc malen
men$cn van llFU cn !'ertcgen- . per mail e¡ì posr c{)nraçÍ nìer
woordigers van de Japanse hen gehad.
rcgering. Alles mocsr in bet Dc senior high sr.'hool die Sele-
Engels, zod¡t ze miin t¡lcnkc¡- ne gaat þzoeken ligr in Oyodo,

Kalligrafie en plooirokies voor
zestieniarige Selene Broers

Woonarrangementen
De respons was 34 enquêtes. 30
mensen rea(¡eerden positief, 4 gaven
aan geen belangstelling te hebben.

Er is voornamelijk behoefie aan:
1. een glazenwasser (25 van de 34)
2. een ontstoppingsdienst (15)
3. een klusjesdienst (1'5)
4. onderhoudsdienst voor installaties
(14)
5. kinderopvang /oppascentrale (9).

De overige diensten waar behoefte
aan is varieren van een
schoonmaakdienst tot
hondenuitlaatservice en
vakantieseruice, etcetera.
lngekomen idee: Zet op de website
een aantal goede leveranciers waar
mensen in het Witte Dorp gebruik
van maken. Zo kwamen er twee tips
voor een goede glazenwasser, eentje
met adres: Frima Verenco, Goor-
straat 25, 5666 EC Geldrop, tel. 040
2801706.

Fatimakerk
De respons was 31 enquetes:
Positief 20
Positief/negatief 5
Negatief 2
Geen interesse 4

Twee mensen meldden zich aan om
in een werkgroep hierover verder
mee te denken De positieve
reacties zijn echt positief; men mist
een wijkcentrum, zo'n plek is
belangrijk voor jeugd en ouderen.
Echter de vraag wordt ook gesteld of
de vernieuwde kerk niet een bredere
functie dan alleen voor het Witte
Dorp zou moeten hebben, dus een
ontmoetingsplek voor alle wijken
rondom de kerk. En hoort de
gemeente Eindhoven dan niet het
voortouw te nemen? Kritische
buurtgenoten lieten weten dat het
bestuur van het Witte Dorp zich tot
haar kerntaken moet beperken, de
invulling van de Fatimakerk is geen
primaire rol van de stichting.
lnspraak, okay, organisatie: nee.

EINDHOVEN - Ze ls zssden
iaar en op het vlilegtuig naar
Japan gestapt. Negen ¡Dåôn-
den tang zal Selene Brocn
er in een gastgelin wonen etl
naar high school gaan. De
leerlinge van het Augustl-
nianum is een van de veer-
tien door de Japanse rege-
ring geselecteerde longeren
die deze kans krijgen.

D.nr M;rrieþc uzn '\tildelll:rp

.\fer ecn brede ïach en druk
gchurentl vs.rtclt Sclene over
haar reis. ,,lk had op school
ccn poster zicn hangen over
cen uitwisseling rner Japon, en
heb toen ¡huis direcr dc uxùei-
tc opgezocht. Nadat ik om
¡recr infon¡lanc had geltaagd,
krccg ik war formulieren opge-
*tuúrd. Ik had l¡clemsal niet
verwachr dat ik door de selec¡ie
zou komen, mga! een paar
weken daarna hoorden we dat
er icmantl van de organisatie
bij ons thuis iæu komen voor
ccn gesprek."
Selcnc houdt van verhalen
schrijren en hee'ft een z.¡ak
voor ç(rmputefs en ooster$e
culruren. -lk heb altiid al'iets'
nrct Japan gehad. De taal en de
schriifrriize crvan vind ik hcel
bijzonder." Hct is voor de scho-
liere de ecrste keer dat ze zprær
van huis is en ze heeft ook
nooit ct'rder gcvlogen. oMaar
ik zie er roch nier ccht rcgen op
Misschien krijg ik r*'ct ccn beer'
ie heimrvee, maar it ncem alte-
maal spullctjÈs van thuis rnee,
alals lbto's."
Dc uitwisrling loopt via dc
organisatie YFU, Yourh For
Undersnnditrgr êft de Japanse
regcring, dje aar¡ een setcc¡iç
van scholicren uit on.lcr andere
Nederland en Zwcden çco
beurs tockent. De achtediggen-
de gcdachte is dat jongcren
rncer begrip kriigcn voor ande-
re cultu¡cn. Jonge nrenscn, als
Selene, kunnen zo de Japanse
cultuur van binncnuit leren

een district vl.rkbii Gerjo. *De
vakken dic ik tlaar rolg zijn een
beetic hctzelftle als hier. Àlleen
kriig ik in Japan ook lcs in kal-
ligrafie, rr¡ndat ik noruurliik allc
¡ekcns mocr behcersen." Naast
dc regulicre lesscn zijn cr diver-
se ¡¡asclrtJolse acriviteiten, zoals
sporten, lbtografie en dra¡¡a.
,,Omdat ik clke dag best vrocg
tril bcn, ga ik nog iers hiczen
wat ik na dc lcsscn wil tloen."
Op dc schtrr'l is het verplichr
een unifì:rm tc dragcn. Selene
hecft ccn foto rvaarop lachcnde
rneisies ¡taan i¡r een jasjc err
geruit keirt plooirokje. ,,Een
mcisjc dor daar geweesr is zci
dat ik rnaar bctcr ccn hclcbc¡el
kortc leggings mee knn ncntcn.
Zomer en wintcr hebhen de
meisjcs tluar een kort rukje aan,
en hct wil nog wel cen:' hard
waaicn!"

Kennismaken
Dc'eerste week van de uinvisse-
ling zit Sclene mcr allc. anderc
geselcctccrdc' schrrlicren in
Tokio voor een kcnnis¡nakings-
week. f)aarnr gaa¡ ze naar haar
gustgezin en kan zc $rartcn op
de higlt school. f)c a¡¡nstûBnde
reizigstcr is oclk v'an ¡1ts¡ \¡'¿1

va¡r dc orngcving tc zíen. ,,Ik
hoordc van menscn .lie daar
gerveßst zijn dar er een becl
groot hcrtenkamp in de buurt
ir, meÌ s'ql 1500 hcrren! En het
schiint da¡ Japans grootste
BoeddhabeÈld daar ook crgcns
is. lv'crder wil ik wat tcmpels
zie¡¡ en z('r."
Selcnc hectì een cigen wçþsi¡s
tvasrop naast vcrhalen von haar
hand al haar belevc¡rissen in
Japan bijgchoutle¡¡ ?ullcn wo¡.
elcn. ,,1.{u kun ic al wat lczr:n
(ì\'cr nliin bezock aan de
unbassade cn cr s¡aan foto's op
van de school cn de omgering-
Als ik in Japan ovcr een com-
purer beschik, ga ik biihouden
wat ik {¡llenraal m,..c¡naak."

De sire is ¡e vindcn op
home.wa nadoo.nl/quidditch/ia
pan.
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