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Periodiek voor de bewoners Van Het Witte Dorp, Eindhoven

Moniek van de Wiel: 'lk v¡nd dat wij

in een fantastische wijk wonen. Jaren
geleden, toen ik naast miin werk nog

actief wielrenner was, kwam ik niet

verder dan af en toe een feest te be-

zoeken. lkzag hoe anderen een hoop

tijd en energie stopten in het op peil

brengen en houden van de wijk. Nu ik

wat meer tijd heb, wil ik graag ook een

bijdrage leveren. lk heb ook gemerkt

dat dat heel leuk is, want je leeñ je

medebestuursleden en ook andere
actieve wijkbewoners van een andere
kant kennen. Dat geeft nog meer een
'thuisgevoel'. Het wordt echter steeds
moeilijker om mensen te krijgen voor
het bestuur of andere activiteiten. Dat

is jammer, want het begint nu toch
echt op bepaalde punten te knellen.

Zo krijgen we bijvoorbeeld het pan-

nendakenproject niet echt van de
grond. Gelukkig lopen de meeste ac-

tiviteiten zoals Koninginnendag wel
goed door. Vrijwilligers voor leuke

dingen zijn gelukkig altijd wel te vin-

den.'

Karel Smit: 'Sinds 1998 woon ik sa-
men met mijn vrouw Thea in het Witte
Dorp. We wisten dat er veel werd ge-

organiseerd in de wijk en ik wilde daar
graag mijn steentje aan bijdragen. Er

v,as toen een bestuursfunctie vacant
voor de Stichting Beheer Onderhouds-
fonds. Na een tijdje te hebben meege-

lopen met Lex Bosselaar en Willem
Rohlfs, heb ik de bestuursfunctie aan-

vaard. lntussen ben ik met functioneel
leeftijdsontslag en heb ik meer tijd.

Dai komt mijn bestuurswerkzaamhe-
den ten goede. lk ervaar zelf meestal

veel plezier aan dit werk. lk leer niet

alleen veel mensen in de wijk kennen,
maar ook het karakter van de wijk. En

die is niet alleen bijzonder vanwege
het architectonisch ontwerp. Er wonen
mensen, die iets van de wijk maken-
Vandaar dat ik graag mijn bijdrage

aan het Witte Dorp wil blijven leveren''

Marga van Gerwen: 'Voor mij is de

voornaamste reden geweest om in de

Stichting Beheer Onderhoudsfonds te
gaan zitten om zo meer mensen in het

Witte DorP te leren kennen. Om te
kunnen beoordelen of het iets voor mij
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was, heb ik het eerste jaar gebruikt
om op de achtergrond mee te denken
en te vergaderen als asPirant-
bestuurslid van de Stichting Onder-
houdsfonds. Mijn advies is dan ook:

kom even onverplicht 'snuffelen' tij'
dens een van onze vergaderingen."

De bestuursleden van Stichting
het Witte Dorp (vlnr): Karel Smit,
Saskia van der Wolf, Moniek van
de Wiel, Marga van Genruen en
Pascal Vermeer. Engbert Bos was
afwezig.
Foto Ton Maassen

Bestuur Stichting
Witte Dorp zoekt

t

n¡euwe collega's
Dit is niet de eerste keer dat het bestuur van Stichting het Witte Dorp de noodklok

tuidt. Zoals ze zetf schriiven, ziin ze er van overtuiþd dat er heel wat'kwaliteiten' in

het Witte Dorp rondlopen die een hete mooie aanvulling zouden ziin in het bestuu.r'

Een aanvuttiig die häd hard nodig is om mooie'initiatieven - zoals het Onderhouds'

fonds en het Pannendakenproiec{- geen vroege dood te laten steruen' Hieronder de

gezichten en uitspraken ,an á" bes{uursleden. Laat ie verleiden tot een bestuurscar-

rière in je eigen Witte DorP.

Pascal Vermeer: 'De staat van on-
derhoud van onze buud vind ik heel
erg goed, en ik zie als makelaar nogal
wat buuden in Eindhoven. lk wil er
aan bijdragen om dat ook zo te hou-

den. Lang niet iedereen is lid van het
Onderhoudsfonds, maar het stimuleert
de andere huizenbezitters om rrok hutr

huizen goed bij te houden, zoals de
schilderbeurt die er aan zil te komen.
We zitten nu met slechts twee men-
sen in het Onderhoudsfonds. Daar-
mee kan het voortbestaan ervan
bedreigd worden. Dat zou heel jam-

mer zijn. Je moet er natuurlijk wel zin
in hebben, in zo'n bestuursfunctie. lk
vind het zelf bijvoorbeeld heel erg leuk
en interessant om dat uitbesteden van
het schilderwerk van dichtbij mee te
maken. Bovendien is het bestuurs-
werk een mooie manier om mensen in

de buurt te leren kennen.'

Saskia van der Wolf: 'Sinds mei
2002 woon ik met vriend en inmiddels
twee kleine mannen, in het Witte
Dorp. Als je in zo'n mooie en enthou-
siaste buutl woont, dan moet je doen
wat je kunt om die buurt zo te houden!
En je mag zelfs proberen om het nog

beter te maken, het gaat tenslotte om
je woonomgeving. De Vereniging On-
derhoud heeft in het verleden zeer be-
langrijke acties ondernomen. Dat er
nu geen bruine houten kozijnen of ob-
scure aan- of verbouwingen te zien

zijn, hebben we aan een aantal actie-
ve buurtbewoners van vóór mijn tijd te
danken, evenals de status van rijks-
monument. Op dit moment is hei be-
stuur Vereniging Onderhoud onderbe-
zet. Het is dus de vraag of we de hui-
dige kwaliteit van het Wiite Dorp kun-
nen blijven handhaven. Een aanial
'goeie gekken' die onze kleine maar
enthousiaste club kunnen aanvullen
zijn dus heelwelkom.'

Saskia wil nog graag kwijt dat ze zich
vooral ook bezighoudt met de website
van het Witte DorP, die ze grafisch
nog wat onderhanden wil nemen:
www.hetwittedorp.nl. Nieuws rondom
onze buurt zet ze oP de site. En ze
zoekt nog nieuwe bewoners voor de
rubriek 'bewoners estafette':
redactie@hetwittedorp.nl, maar dit
even terzijde.

Engbert Bos: 'Toen ik me ging ver-
diepen in wat ik voor de wijk kon be-
tekenen, verbaasde het me gewoon

dat er zo'n leuke functie als penning-

meester van de Stichting Witte Dorp
vrij was. Dat vind ik heel erg leuk om

te doen. lk ben blij dat anderen fees-
ten en andere activiteiten op poten

zetten en organiseren. Dat zou ik
weer niet kunnen."

Wie zitten er nu
in het bestuur?
Stichting Witte DorP:
Voorzitter: Vacature
Penningmeester: Engbert Bos
(21 14e96)
Secretaris: Moniek van de
Wiel(2113s26)
Lid: Vacature

Vereniging
Onderhoudsfonds:
Voorzitter: Pascal Vermeer
(2123e01)
Penningmeester: Vacature
Lid: Saskia van der Wolf
(2110724)
Lid: Vacature

Stichting Beheer
Onderhoudsfonds
(financiële deel van het onder-
houdsfonds):
Voorzitter: KarelSmit
(21 17518)
Lid: Engbert Bos (2114996)
Lid: Marga van Gerwen
(21260e1)

Vereniging Pannendaken
in oprichting
- lnitiatieven en leden gezocht!!

Redactie Zwart oP Wit
Kopij voor het volgende
nummer: inleveren vóór 15

oktober 2006. De redactie
behoudt zich het recht voor
stukken in te koften.
Koprj zo mogel¡jk oP floPPY, cd
of per e-mail aanleveren bij de
redactie:
m.theeuwen@hccnet.nl

SylviaHollanders, St.Odulphusstr.26, 2112688

Edjoe Osinski, Burghplein 19, 21226&3

Palb\4anOverv€ld, Adr¡anusstraat 1 2455108
Michel Theeuwen, St..Odastraat 9, 2125545

Straatcorrespondenten :

Jan van de Broek/Nel Stevens, P' Donderstr' 1

Marion Steeghs, 2e Wilakkerst¡aat 3
Lowie TellerÀan van Hout, 1" Wilakkerstr' 2

Ank Verhoeven, St. OdulPhusstr. 23

NfY

@

Redactie:

Witte Dorp op internet:
www.hetwittedorp.nl

Marcia Habets, St. Odulphusstr. 10, 21
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lk dacht aan een makkelijk, vegeta-
risch recept afkomstig van Jamie Oli-
ver:

Voor Paal
se elektronica in een te krappe voor-
oorlogse maatvoering gepropt te
krijgen, duurde zelfs 2,5 jaar. Maar
uiteindelijk was 'ie er dan, de Eindho-
ven Classic, zoals de kap is gaan he-
ten. Een primeur voor onder meer
deze buurt.

Heel mooi natuurlijk, maar evengoed
had het wel die lachwekkende par-
keerplek tot gevolg. En buiten dat
staat om de hoek, zeg maar op het
Burghplein, nu zo'n lantarenpaal pre-
cies midden op de stoep mooi authen-
tiek te wezen,

Hoe kon dit zo gebeuren? Het com-
mentaar van de gemeente luidde:
door de nieuwe verlichting wordt de
verspreiding van het licht anders en
moet de afstand tussen de lantaren-
palen ook anders worden. Vandaar de
vreemde plaats van sommige palen.
Als er weer geld op de plank ligt, zal
de bestrating daaromheen wel aange-
pakt worden, maar dat lukte nu dus
even niet.

De lantarenpalen zijn prachtig Eewor-
den, maar alle goede bedoelingen van
de gemeente ten spijt: hier sta je toch
weleen beetje mee voor paal.

Paula van Overveld

Recept voor 4 personen

3 el. Olijfolie verhitten in een zeer
heet verhitte koekenpan.
4 ons gemengde paddenstoelen
(schoongemaakt met keukenpapier of
geborsteld) snijd ze in dunne plakken
of scheur (oesterzwammen) doormid-
den), bakken op hoog vuur, hussel ze
een paar keer om en doe dan
I gehakte teen knoflook en
l-2 fijngewreven gedroogde rode
pepertjes erbij en een snufje zout
(laatste erg belangrijk omdat zout het
aroma ophaalt).
Alles 4-5 min. op hoog vuur bakken en
regelmatig husselen. Vuur uitdraaien
en sap vanYz citroen toevoegen. Nog

eens en op smaak brengen
metzout en peper

lntussen ongeveer 450 gram pasta
koken in kokend water met wat zout
(aldente).
Alles door elkaar husselen dus de
paddenstoelen, pasta,
handjevol geraspte Parmezaanse
kaas en 50 gram boter (belangrijk
voor optimaal genot). Kort voor het
serveren gerecht bestrooien met een
handje vol grof gehakte peterselie
en Parmezaanse kaas.

Gezond, makkelijk, heerlijk gerecht
voor op dagen dat men niet veel zin
heeft om te koken maar wel goed en
lekker wil eten.

Ank Verhoeven

Buurt

Men neme een vin du dok
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De benodigde ingrediënten heb je
vaak op voorraad. Champignons zijn
vaak wel een week houdbaar, dus
voor mij altijd het ideale recept voor de
zondag, voor als ik geen idee heb of
we thuis of ergens anders eten. Oes-
terzwammen zijn een belangrijk ingre-
diënt in dit recept. Het is namelijk een
goecie stevige groente en naar mijn
mening een goede vleesvervanger.

Bron: Jamie Olivier The Naked Chef
pag. 56
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Wat is er gebeurd met de parkeer-
plaats op de hoek van de 1" Witakker-
straat en het Burghplein? Het gevolg
van een maandagochtendontwerp ten
gemeenteburele of is er sprake van
een andere curieuze stratenmakers-
dwalÌng?

Bewoners keken na allerlei bestra-
tingsactiviteiten vreemd op van de
nieuwe parkeerplaats. Waar eerst
twee auto's ruim konden parkeren, is
er nu aan de ene kant van een nieuwe
lantarenpaal plaats voor anderhalve
auto. Aan de andere kant is er een
raar soort inhamme$e ontstaan waar
je een Smart op zijn zij nog niet inge-
perst krijgt.

Wat ging daaraan vooraf? ln het na-
jaar van 2005 zgn in de 1"en 2" Wi-
lakkerstraat en op het Burghplein de
kappen van de authentieke lantaren-
palen vervangen. Reden: verouderde
armaturen, lastig onderhoud en ach-
terhaalde lichttechniek. Bovenal was
het gewoon te donker op straat. De
kappen werden vervangen door kost-
bare replica's van de oude modellen.
Want men is er inmiddels bij de ge-
meente wel van doordrongen dat er zo
veel mogelijk in stijl moet gebeuren.
Vooral als het een beschermd stads-
gezicht betreft, zoals hier. De ontwik-
keling van de replica, waarbij de
uitdaging vooral was om nieuwe¡wet-

De vreemde nieuwe parkeerplaats in
de 1" Wilakkerstraat.

Een mooie authentieke lantarenpaal
midden op de stoep.

Pasta rnet
gernengde

?addelstoelen

Gezien

lÍ oillilulnil0ilru 2000
- De Witte Marlct
Van 10:00 uur tot 16:00 uur
Te koop eersteklas tweedehands en lekkere versnaperingen.
- De Witte Matjes Marlçt
Vanaf 10:00 uur
Kinderhandel op eigen matje. , ,t.

- Kinderoptocht
11:00uur ,' 'tl,

Zelfversierde fietsen en andere voeñuigen. . .. -- Spelletjes
Vanaf 12:00 uur
Tot en met 8 jaar: vissen, ponyrijden, schatgraven
Vanaf 9 jaar: spijkerbroekhangen, kratstapelen en bungy-trekken
- Bar
Van 10:30 uur tot 18:00 uur

sponsors: speelpark De splinter, satellietcommunicatie 2connect-it,
Bloemenboetiek Annil, Albert Heijn, Adviesbureau Van de Laar
Keukenmontage Hans Verstappen

ln verband met de inrichting van het plein op vrijdagavond 2g april géén auto's
parkeren voor Burghplein nummer 1 tot en met 7.

Live-optreden van harmonie St. Cecilia
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Hoe Koolhaas De Burgh in 1981 vereeuwigde

Onlangs kregen we van onze buurman Jacques Koolhaas (92 jaa] een schilderíj ca-
deau van Huize De Burgh. Hij schilderde dit buurtkasteeltje in 1981, 25 jaar geleden.
Vanwege zijn afnemende gezichtsvermogen beperkt hij zich tegenwoordig tot'schil-
derachtig schrijven'. Speciaal voor zijn buu¡lbewoners vertelt buurman Koolhaas hoe
dat schilderij een kwarteeuw geleden ontstond.

meer naar die ene non gezocht. On-
der de boom op het schilderij staan
wel twee nonnen.
De Burgh heb ik één keer van binnen
bezocht. Er was toen nog geen trouw-
zaal. Mijn kinderen hebben nog op de
vijver achter De Burgh geschaatst, ik-
zelf ook. Maar dat is welvijftig jaar ge-
leden. De Burgh geeft iets van rijkdom
weer, iemand die zijn centjes verdiend
heeft."

Het schilderij heb ik nooit aan iemand
van De Burgh laten zien. Ook nooit

Hans Hoekstra

Huize De Burgh gebouwd door zoon
van de beroemde architect Cuypers
Huize De Burgh, door mijn buurman
Jacques Koolhaas geschilderd, is
ontworpen door Jos Th.J. Cuypers
en staat op de plaats van een vroe-
ger landhuis. Volgens een brochure,
uitgekomen t.g.v. de Open Monu-
mentendag 2004, heeft hier in de
zestiende eeuw een kasteeltje ge-
staan, dat toen bekend stond als het
Burchsken.
Huize De Burgh, Geldropseweg 168-
17O, werd gebouwd in 1912 in op-
dracht van N.C.M. Smits van Oyen.
Boven de ingang aan de achterzijde
is het familiewapen aangebracht.
Aan de achterzijde strekt zich een
grote landschappelijke tuin uit met
een waierpadij. Op deze vijver heb-
ben we in vroeger jaren, toen de
winters nog streng waren, nog wel
eens geschaatst met onze kinderen.
De bouwstijl van Huize De Burgh is
eclectisch: een mengelmoes van
verschillende stijlen. Van de bijge-
bouwen is de podierswoning, rechts
van de inrijpoorl aan de Geldropse-
weg, nog bewaard gebleven. Vroe-
ger stond er ook een boerderijtje.
Het staat nog afgebeeld op deze
prentbriefkaart, boven de poñiers-

woning, ook wel het koetsiershuis
genoemd. ln 1936 werd het gehele
complex verkocht aan de Zusters
van Barmhartigheid ten.behoeve van
de zorg voor psychiatrische patiën-
ten. Er staat nu een bord waarop
ook de Zusters van Liefde worden
genoemd. Huize De Burgh is mo-
menteel in gebruik als zusterhuis.

Rijksmonument
Huize De Burgh staat net als de hui-
zen van het Witte Dorp op de lijst
Rijksmonumenten Eindhoven. Dat
geldt ook voor de in 1916 gebouwde
Villa Gran Ville, Parklaan 16, even-
eens ontworpen door architect Jos
Cuypers (1861-1949). Hij leerde het
vak van zijn beroemde Limburgse
vader: Pierre J.H. Cuypers (1827-
1921), de architect van het Amster-
damse Rijksmuseum en het Amster-
damse Centraal Station (inclusief
Koninklijke Wachtkamer). Pierre
Cuypers is ook de architect van de
Eindhovense St. Catharinakerk en
het kostershuis van de St. Cathari-
nakerk.

Hans Hoekstra

Voorheen was dat nooit een Pro-
bleem. Vorige zomer vroeg ze soms
aan het êinde van de dag aan de kin-
deren om zich bij de voordeur al uit te
kleden. "De steentjes zaten echt over-
al in de kleding van de kinderen' En

door de steentjes die onder de schoe-
nen van de kinderen bleven zitten,
komen er diePe krassen in het Par-
ket."

De klachten ziin bekend bij de ge-

meente. Er wordt een onderzoek ge-

daan. Mogelijk komt daar uit dat er
naar een alternatief wordt gezocht.

Maar wij weten al jaren wat het beste

alternatief is... Er is niks zo leuk als

spelen in gewoon wit zand!

Marion Steegh

Connie (6 jaar) heeft haar eigen reden
om terug te verlangen naar het echte
zand.Ze rent heel graag hard door de
zandbak. Helaas vliegt ze nu herhaal-
delijk uit de bocht door de gladde
steentjes...

"lk vroeg de oude non
of ¡k De Burgh mocht
schilderen. Als ¡k het
schilderij dan mag heb-
ben, ze, ze en liep la-
chend weg."

"lk ben ernaadoe gegaan met ezel en
stoeltje; eerst heen en weer gelopen
om mijn standpunt te bepalen. Er
kwam een oude non langs aan wie ik
vroeg of ik De Burgh mocht schilde- '
ren. 'Als ik het dan mag hebben,' zei
ze en liep lachend weg.
Gelukkig scheen de zon. Een plekje
gezocht waar het spel tussen licht en
schaduw interessant werd. Dat was
duidelijk te zien, omdat in die ene
hoek veel licht zat en in de andere
was verdwenen. De zon bepaalde
mijn standplaats: links van het inr'rj-
hek, ik kon net op het koetsiershuis
kijken.
lnmiddels zit er een vijver op het ter-
reín ervoor, toen nog niet. Vóoi-mijn
gevoel past zo'n vijver ook niet bij het
oude kasteel. Een ronde ring van gra-

Luuk (10 jaar) hoeft niet lang na te
denken als ik hem vraag wat hij van
het nieuwe 'zand' vindt. "Het voelt
koud, het kriebelt aan je voeten en ik
kan er niet mee bouwen." Lara (10
jaar) vefielt dat het overal in blijft zit-
ten, dus gaat ze er minder vaak in
spelen. "Als je valt... dan doet het erg
pijn. De steentjes gaan ook in een
wond zitten... als je er eentje hebt. En
je skates gaan ervan kapot!"

* 
niet hoofi niet bij een grasveld. Zo'n
ring had ik toch niet toegevoegd.
Het schilderij is geschilderd op canvas
board. Eerst een schets gemaakt oP

linnen met houtskool. Dat verdwijnt
als er verf overheen komt. Je had toen
nog geen acryl-verf, ik heb nog gewo-
ne olieved gebruikt.

Op het fietspad erlangs stopten veel
fietsers. Veel mensen kwamen kijken'
Dan vroeg ik of ze de kwast even vast
wilden houden. Sommigen deden dat,

maar de meeste voorbijgangers wei-

gerden. lk heb het schilderij thuis uit-
gewerkt. Nog een Paar keer
teruggegaan. Had ik thuis ontdekt dat
er iets niet goed zat en ging ik weer
terug om het nog eens te bekijken.

Moeder Ank heeft twee jonge kinde-
ren die erg genieten van het buiten-
spelen. Ze is zell van mening dat het
helemaal geen speelzand is. "De kin-
deren kunnen er niks mee en het blijft
veel meer aan hun schoenen plakken.
Voor de kinderen is het echt niet leuk.
Het is gewoon geen zand meer!"
Moeder Pascal deelt deze mening. Ze
heett ook twee kinderen, de jongste
speelt graag in de kleine zandbak,

'Zachte' steenties in zandbak Burghplein
De gemeente heeft vorige zomer het zand in de bak bij de glijbaan en klimrekken op
het Burghplein vervangen door een nieuw'vLtlsel' van kleine steentjes. Dit alternatief
zou veiliger zijn bij valpartijen dan gewoon zand. We hebben wat kleine en grote
buurtbewoners gevraagd wat ze van het nieuwe'zand' vinden
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Nieuwe buudbewoners gen¡eten intens van hun huis

Het Witte Dorp pald Jacco's
bekendheid tamel¡¡k rust¡g op

Janet Benschops
Bachbloesempraktiik

om een etherische olie op je huid te
voelen. Net of je er iets aan toevoegt
wat je op dat moment mist,,, vertelt ze
erñhousiast.

Buurt

Sinds mei 2005 zijn Jacco, Janneke
en zoontje Jules Verhaeren de geluk-
kige bewoners van het Witte Dorp.
Hun tweede kindje is op komst.
Voor de geboorte van Jules woonden
ze met z'n tweetjes in een centrumap-
pañement aan het Stationsplein. Dat
was een leuke tíjd, vertellen ze. Door
de komst van Jules werd echter al
snel duidelijk dat aan het Stationsplein
niet genoeg ruimte was om buiten te
spelen. De volgende stap was daarom
het zoeken naar een ander huis. Hun
voorkeur ging uit naar de Schrijvers-
buurt, de Goudkust, de wijk Eikenburg
en het Witte Dorp. Vooral Janneke
was gecharmeerd van oudere huizen.
Het Witte Dorp trok hun aandacht. 'Dit
is een wijk die echt leeft. De variëteit
is groot, jonge mensen, oude mensen,
jonge en oudere kinderen. Het leett
hier, maar het ademt toch rust uit! ln
nieuwe wijken met veel tweeverdie-
ners speelt haast geen kind meer bui-
ten. Hier spelen ze nog wel buiten!'

Vanaf het eerste begin voelde het
goed hier om te wonen. Jacco wilde in
eerste instantie geen oud huis. Hijzag
de berg werk al op zich af komen.
Janneke was echter een andere me-
ning toegedaan. 'ln de jaren '30 bouw-
den ze tenminste nog huizen! Daar
kan een nieuw huis niet tegenop.'
Jacco is nu blij met hun beslissing.
'Dit huis is oud, maar de stijl is mooi
strak. Opvallend is de functionaliteit
van het huis. Geen ruimte is onbenut
gelaten. En die derde verdieping er
bovenop is ook erg functioneel.'
'Dit huis heeft een goede geest', lacht
Janneke. 'Sinds de jaren '30 zijn we
nog maar de derde bewoners van dit
huis!'
De ligging van hun huis ervaren ze
ook als bijzonder. Het grenst aan de
voorkant aan de rustige Sint-Odul

phusstraat. En aan de achterkant
grenst hun tuin aan de tuinen van de
Burghstraat. Het lijkt daardoor wel een
stiltegebied. En daar genieten ze bei-
de van. 'Dat zoiets bestaat midden in
de stad!'

Elke keer als ze de witte buurt ínrij-
den, roept dat een bijna nostalgisch
gevoel op bij Janneke. 'Zelfs als het
somber weer is, stralen de witte hui-
zen nog iets moois uit!'
Beiden zijn gesteld op de activiteiten
die in het voorjaar en in de zomer
plaatsvinden in de buurt, met name
het vieren van Koninginnedag op het
plein en de Lichtjesroute door een
aantalstraten.

ln hun dagelijkse leven werkt Janneke
in de makelaardij. Jacco is trainer van
Pieter van den Hoogenband. Zijn be-
kendheid wordt rustig opgepak door
de Witte Dorp-bewoners. Alleen in tij-
den van de verkoop van kinderpost-
zegels of loten voor de Grote Club
Actie, loopt het storm bij huize Ver-
haeren. Veel kinderen gebruiken hun
zegels of ioten als troef om bij het huis
van Janneke en Jacco aan te mogen
bellen!

Wat Janneke en Jacco nog kwijt wil-
len, is dat ze het Witte Dorp een van
de mooiste stukjes van Eindhoven
vinden. 'Als ze ergens mee te koop
mogen lopen in deze stad, dan is het
met dit gebied! Voor het behoud van
de stad zou de gemeente zich wat
meer mogen profileren met dit stukje
Eindhoven.' Jacco wil er in ieder geval
zijn best voor doenl
Dit is een mooie afsluiting van ge-
sprek met twee intens tevreden nieu-
we buurtbewoners.

ln het Witte Dorp en directe omge-
ving bieden waonhuizen soms
méér dan een dak baven het
hoofd; het gonst er van de activitei-
ten die brood op de plank brengen.
Dit keer nemen we een kijkje in de
Sint-Hubertusstraat op nummer 76,
waar Janet Benschop (96) als
Bachbloesemtherapeute actief is.
Ze woont er ruim 12 jaar met paft-
ner Mark Verheul en hun kinderen
Liz (13), Aaft 01) en pim (7).

Janet Benschop is officieel sinds .l

november 20OS Bachbloesemthera-
peute en aangesloten bij de Neder-
landse Orde van Alternatie.,,e
Genezers. Haar bedriþkapitaal be-
staat uit een batterij flesjes vol
Bachremedies, etherische oliên en
edelstenen. De werkplek zelt is ge-
woon haar huiskamer, die altijd voor-
bereid is op mogelijk cliëntenbezoek.
Rondslingerend speelgoed kom je er
in ieder geval niet tegen. fia, niet he-
lemaal ideaal misschien, maar omdat
ik mijn praktijk aan het opbouwen ben,
kan ik rne nu nog geerÌ andere ruimte
permitteren", zegl ze terwijl ze mijmert
over een mogelijke metamorfose van
het fietsenschuudie achter in de tuin.

Olie op je huid
De interesse in Bachbloesemtherap¡e
en aanverwante zaken heeft ze ai
heel lang. "ln ieder geval sinds ik kin-
deren heb. Toen ondervond ik aan
den fiþe wat kinderen a$emaat kon-
den krijgen en dat de reguliere ge-
zondheidszorg daarbij een hoop tekort
schoot," tn die tiid kwarn ze jR aanra-
king met Bachremedies en ze begon
erover te lezen. "lk was direct enthou-
siast. En vooral over de nieuwe thera-
pieën van Dietmar Krämer, volgens
welke leer ik nu zelf werk. Hij heeft het
lichaam verdeeld in 248 huidzones die
efk corresponderen met een remedie
waarmee diagnose via de huid moge-
lijk is. Je hoeft dan ook níet eindeloos
ovêr vroeger te praten. ik eiacht: als
allemaal kan wat hier staat, dan is dat
geweldig. Dit is het echt hetemaal

ïrii. 
Bovendien is het een feestie

Angsten en nagelbijters
WaRneer zau þ eigentiik naar een
Bachbloesemtherapeute toe gaan?
"Bachremedies werken vooral op het
emotionele vlak, zoals lustefoosheid
of angsten, maar ook bij fysieke klach-
ten die vaak veroorzaakt worden
doordat je emotíoneel uit balans bent.
Spanningen kunnen bijvoorbeeld lei-
den tot een maagzweer. Bachreme-
dies, die je als druppels inneemt,
heþ'en om van binnenuit te verande-
ren.tt
Janet laat er geen twijfel over bestaan
dat ie bii fysieke k.lachien eerst naar
de huisafts moet gaan. "Mensen die
brj m'j komen hebben het reguliere
circuit vaak al helemaal doorlopen,,,
aldus Janet. De Bachbloesemtherapie
kun je volgens haar heel goed naast
reguliere behandelingen gebruiken.
"Afs iemand bijvoorbeeld tang ziek is
en daar helemaal moedeloos van
wordt, dan kan ik op dat stuk goed in-
wer-lren met de Bachbloesems."
Afhankelijk van de klachten en de di-
agnose die daarop volgt, krijg je een
comb.inatie van Bachbloesemdrup-
pels, etherische olie of een edelsteen
mee. Ook in acute gevallen kan de
Bachbloesemtherapeute uitkomst bie-
den. Zeker ook bij kinderen. Bijvoor-
beeld als het doorkomen van tandjes
veel last geeft. "lk kan daar een meng-
sef voor maken dat direct hetpt.,' Ook
boekt ze successen bij hardnekkige
nagelbijters, bedplassers en zelfs bij
kinderen die niet naar school willen.

Je kunt Janet Benschop aftijd vrijbtij-
vend bellen voor informatie over
Bachbloesemtherapíe. Als alternatie-
ve geneeswijzen in je zorgverzeke-
ringspakket zitten, worden haar
consuften zeer waarschrjnlijk vergoed.
Telefoon: 040-21295A1/06-1 461 9SS4,
Jbenschop@wanadoo.nl. Meer infor-
matie over eie rnethode:
www.starremedies.nl

Paula van Overveld
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RAKTIJK IN DE BUURTP

Marion Steegh
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Van het bestuur van 'lncidenten'in
stichting Witte Dorp Het Witte Dorp

Jaa roverzicht activiteiten

Het is een behoorlijke tijd geleden dat wij als bestuur van het Witte Dorp van ons

hebben laten horen. Onderstaande impressie is dan ook biina te beschouwen als een
jaaroverzicht van onze activiteiten die veelal op de achtergrond hebben plaatsgevon'
den. Voor klein en groot nieuws tussentijds verwijzen wij overigens graag ook naar
de website : wvvw. h etvvittedorp. n I

ln gesprek met de buurtbrigadier:

: Het tijkt wel of je de laatste tijd veet vaker hoort van inbraken in Het Witte Dorp. Tiid
3 om na te gaan af deze "hearsa¡l apteîfen berast.'lliervoor heb iR contact opgenamen

1, met Hob Panjoel, onze buurtbrigadier, die ik voor een kop koffie en een goed ge'
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Schilderbeurt
Tijdens de vorige ledenvergadering
(22 november 2005) van het Onder-
houdsfonds is besloten om in 2006
een kleine schilderbeurt uit te voeren.
Ook niet-leden worden gevraagd of zij
willen meedoen.
Onlangs zijn definitieve afspraken
gemaakt met Schildersbedrijf Coolen
uit Eindhoven om het werk uit te voe-
ren. Coolen heeft ook in 2000/2001
het schilderwerk gedaan van de giote
schilderbeurt en gebleken is dat de
meeste leden destijds tevreden wa-
ren. Het bestuur heeft de begeleiding
van het schilderproject opgedragen
aan Peter Meeuwis van Meeuwis
bouwbeheer.
Voor vragen over het project moet u
bij hem zijn: 040-3681000, e-mail
info@meeuwisbouwbeheer.nl.

ln de periode maad-april is iedere
woning opgenomen voor eventuele
reparatiewerkzaamheden en voor een
controle van de hoeveelheden te
schilderen onderdelen. Zowel leden
van het Onderhoudsfonds als niet-
leden hebben inmiddels een brief ont-
vangen of gaan binnenkort een brief
krijgen over de details van het project.
De uitvoering staat gepland in mei.

Pannendaken:
Uiterst moetzaam
Al geruime tijd is bekend dat de dak-
pannen - na bijna 70 iaar goed ge-
functioneerd te hebben aan
vervanging toe zijn. Enige tijd geleden
is er door SWS (tegenwoordig Woon-
bedrijf) een rapport uitgebracht waar-
uit blijkt dat vervanging oP korte

termijn noodzakelijk is. Om dit goed te
organiseren in de wijk is besloten om
dit niet verder vanuit het Onderhouds-
fonds te doen, maar om een aParte

vereniging daarvoor in het leven te
roepen. De redenen daaruoor zijn: de
pannendaken betreffen het gehele

Witte Dorp en niet alleen de leden van
het Onderhoudsfonds. Het Onder-
houdsfonds voorziet in schildeniverk
van de schil van de woningen en het

zo goed mogelijk behouden van de
consistentie van de wijk in het kader
van de monumentale status.
Er is een poging gedaan om een ver-

eniging PannendakenProject oP te
richten. Het blijkt echter heel moeilijk
te zijn om voldoende mensen te vin-
den die hun schouders onder dit pro-
ject kunnen en willen steken' Daarom
bekijken we nu of we initiatieven per

blok of rij van de grond kunnen krij-

gen. Onze verwachting is dat het

makkelijker is om mensen te vinden

die in hun eigen rij de kar gaan trek-
ken, omdat dat nu eenmaal eenvoudi-
ger te realiseren is. Wel hoPen we

natuurlijk dat iedereen op den duur
mee doet.

Wel of geen
aanbouw?
Ongeveer vier jaar geleden lieP de
gemeente Eindhoven aan tegen het

feit dat enkele bewoners in het Witte
Dorp wilden uitbouwen' De Monumen-
tencommissie van de gemeente Eind-
hoven stelde een uniform ontwerp
voor voor het gehele Witte Dorp en de
gemeente liet een plan tekenen. Dit

ontwerp kreeg echter niet de handen

op elkaar bij de bewoners. De wijk
was er tot dan toe niet in gekend (iets

wat sinds de oprichting van de Stich-
ting Witte Dorp nog niet was voorge-
komen) en het ontwerP bleek
uiteindelijk niet alleen in de wijk maar
ook in de Welstandscommissie en

Monumentencommissie toch niet ak-
koord.
Met de gemeente is toen afgesproken
dat wij als Witte Dorp een tegenvoor-
stel zouden doen. Ongeveer vier jaar
geleden is de aanbouwcommissie ge-

start met een adviestraject 'wel of
geen aanbouw'. Dit is een moeilijk tra-
ject gebleken, met als resultaat dat we
geen duidelijke uitspraken konden
doen. Bij een door de aanbouwcom-
missie opgestelde enquête bleek de

helft van de bewoners tegen een aan-
bouw te zijn, de andere helft was voor,
mits er een uniform ontwerp komt. Het
voorgestelde ontwerP werd echter
vrijwel unaniem verworpen. Het resul-

taat is teruggelegd bij de gemeente'
De gemeentP Eindhoven zal binnen-
kort met een nieuw voorstel komen.
De gemeente zal een informatieavond
organiseren waarin zij de wenselijk-
heid en het mogelijke ontwerp aan de
orde stelt. Ook zal de gemeente de
welstandscriteria presenteren. Daarin
staat precies wat er wel en niet mag
aan en bij onze huizen. Zo moet ui-

teraard de kleur zo blijven, mogen er
alleen kunststofkozijnen met smal pro-

fiel aangebracht worden, en moeten
de betonnen randen in de tuin blijven
staan.
ln andere wijken zijn de welstandscri-
teria al gepresenteerd. Wie er meer
over wil lezen kan op internet terecht
op het gemeentelijke informatiesys-
teem: www.qemeente.eindhoven.nl,
zoeken op'wiite dorP'.

sprek bij ons thuis uitgenodigd heb.

Rob (42) is binnen de gebiedsgebie-
den politiezorg lriswijk/Tuindorp belast
met zaken als het signaleren en be-
middefen voor algemene, niet spoed-
eisende zaken zoals de problemen
met hangjongeren die enkele jaren
geleden op het Burghplei* voor veel
overlast zorgden. Hij heeft in zo'n ge-
val dan ook tevens een soort schakel-
functie tussen deze iongeren en
Bureau Jeugdzorg en dergelijke.

ln de periode augustus 2005 tot en
met halverwege maart 2006 zijn er
met betrekking tot het Wiite Dorp 59
incidenten gemeld. Die hebben niet in
alle gevaflen tot een aangifte geleid.
Het betreft:
- 19x schade toebrengen aan gepar-
keerde auto's.
- 14x diefstal uit auto's
- 9x inbraak woningen
- 9x diefstal fiets (zowel buiten als bin-
nen)
- 6x overige vernielingen
- 1x baldadigheid
- 1x inbraak in bedriif (hoek f'Wilak-
kerstraat-Heezenrueg)

Wat opvalt, is dat de 'autoschade
veelal betrekking had oP auto's ge-
parkeerd op de Petrus Dondersstraat.
Een voor de hand liggende reden
hiervoor zijn de onder invloed verke-
rende, uit de stad terugfietsende jon-
geren na een avondje stappen. Frap-
pant is dat ook de andere incidenten
vaak op de Petrus Dondersstraat be-
trekking hadden.

Rob Panjoelveftelt dat het in het Witte
Dorp relatief rustiger is dan in andere
wiiken rondom het Eindhovense cen'
trum. Maar natuurlijk is het logisch dat

men zich zorgen maakt over de re-

cente inbraken die hebben plaatsge-

vonden. lk vroeg Rob of er bekencj is

wîe de gemÌddelde inbreker is, wie hei
betreft. Tot mijn verbazing blijkt de po'
litie dit goed in kaart te hebben ge-

braeht. Ðe meeste inbrekers ziin
veelplegers en aan sommige braak-

sporen kan men zelfs herleiden of het
'.Pietie' of 'Jantie' geweest is- Dit bete'
kent echter niet, dat de daders direct
opgepakt kunnen worden, omdat het

bewijstechnisch vaak niet zo simpel is

als het lijkt.

Preventie
Een belangriik punt is natuuiliik pre-

. ventie en wat wij daar als bewoners
zelf aan kunnen doen. Ervan uitgaand
,dat een inbreker zo snel rnogeRik in

i en uit een woning wil zijn, kunnen we
het hem natuurlijk met relatief een-

voudige ingrepen een stuk moeilijker

makeã, zoOat ni¡ jouw deur voorbij

loopt. Je kunt hierbij denken aan za-

ken als:
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- het aanbrengen van tijdschakelaars
op lampen in de woonkamer
- verdere verlichting, ook buiten
- het sluiten van je raamwering; zorg
ervoor dat je huiskamer er niet uitziet
als een etalage! Ook een inbreker
doet aan windowshoPping".-.
- goed (gebruik) van hang- en sluit-
werk (draaije deur op slot aan de bin-
nenkant)
- en natuurlijk.... een stukje sociale
controle: Wanneer je iets vreemds bij
je buren of anderen ziet, sluit dan niet
zomaar je ogen.

Tip: bij Blokker verkoPen ze bewe-
gingsmelders {zie foto} voor enkele
euro's. ZeTdeze aan de binnenkant op
je deur en schakel hem in. Zodra de

deur geforceerd wordt, begint er een

enorm geluid te loeien. Juist iets waar
inbrekers rìîet op gestefd zíi'n. Een
goedkope manier om effectief iets te
doen.

Ga verder op pagÍna 6
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Beveiliging
Na uitleg over
hengelen en
verder zal

Bulgaarse methode,
waarover ikniet
(daarvoor bren-

goed hang- en sluitwerk, dus koren op
de molen voor het dievengilde. Besef
hierbij dat een fíets die in een berging
of schuur staat ook op slot moet wor-
den gezet; veel verzekeringen keren
niet uit wanneer er niet twee fietssleu-
teltjes worden overlegd!
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strijdige belangen op één lijn zouden
moeten komen. ln die gemeentebrief
stond onder meer:
'Rond het Sint Servaasplein bruist het
van de ideeën. Er zijn plannen om de
Fatimakerk intern te verbouwen en uit
te breiden met appartementen; er is
behoefte aan activiteitenruimte voor
naschoolse jongerenopvang (scou-
ting, basketbalveldje); basisschool De
Wilakkers groeit uit haar jasje en oo
de kop van het plein zouden wellicht
stadswoningen gebouwd kunnen wor-
den. Kortom: veel plannen. Maar veel
plannen kunnen elkaar in de weg lo-
pen, averechtse denkrichtingen creë-
ren of het plein op een architectonisch
qedrocht laten lijken.'

Vertegenwoordigers uit de buurt had-
den dat snel in de gaten en hebben de
problematiek via het stadsdeelteam
aan wethouder Schreurs voorgelegd.
Ook de wethouder zag de valkuilen en
legde de problematiek voor aan
Woonbedrijf en Ruijters met het ver-
zoek de plannen op elkaar af te stem-
men. [red.: Woonbedrijf is eigenaar
van het oude pastorieterrein, Ruijters
bezit de Fatimakerk en de strook er-
achter tot en met het Vossenholl.
De beide planontwikkelaars schakel-
den vervolgens architect Ton Franzen
en Tarra uit Den Bosch in om de'puz-
zelstukken' eens op een verantwoor-
de, integrale manier te leggen.
Tarra kreeg de opdracht een verlei-
dingsplan te maken om alle betrokke-

Weer nieuwe plannen voor Fatimakerk/Wilakkersschool

alleman in het Witte Dorp benaderen Nu ook de zomervakantie er aan komt
met hun diensten. tl¡teraard staat het tot slot enkele'eernroudþe aanvulþn-
iedereen vrij hierin te kiezen maar ef- de preventietips:
fectief kunnen deze bedrijven weinig - laat je huis bewoond lijken
toevoegen aan .de preventie qua in- - laat je brievenbus legen door een
braak aan uw huis, zo luidde het ant- bekend
woord van de buurtbrigadier. zij - vraag of deze persoon af en toe je
komen immers pas in actie na een gordijnen open en dichtdoet
melding. Voordat de beveiliging ter - natuurlijk overbodig maar toch: hang
plaatse is, is de dief natuurlijk al lang geen briefje op de deur met een tekst
en breed gevlogen. Een betere sug- als'afwezþ'.
gestie is voþens Panjoef te investeren
in goed hang- en sluitwerk. Een goede suggestie nog: haal bij het

Bureau Brabant Zuidoost op de Aal-
tk woegi rne af wat je preeies mag sterweg.een gratis kaartje áf voor de
doen wanneer je een inbreker aantreft vakantieserviðe van Oe p'otitie. Daarop
in je huis. Je mag hem aanhouden en kun je invullen waar je, *"nn""r oþ
.natuurtiik vasthouden (proportioneet vat<antie bent en waár ie tijdens de
lOgyetg' is 

. 
in dit geval toegestaan) vakantieperiode te bereiken bent, wie

totdat de politie arriveert. de sleutelhouders zijn, waar deze te

Fietsen n:liiäÍ,;j",l,fi"';J'1,:"¿ ?:,?,ill3
Rob vroeg speciale aandacht voor de tijdens deze þeriode éen oogje in het
fietsendiefstallen in de wijk. Niet al- zeil. Bij een eventuete ¡nbraãk zijn di--feen 

op straat, maar er worden ook in rect alle gegevens bij de hand.
toenemende mate fietsen ontvreemd
uit'bergingen en schuren. Deze zijn Jan van Hout
vaak vffiien varÌ kwatitatief rninder

¡ o o ö ö o o o o orca. a o o Ò ó oc ööò oo r ¡ o o oo o o o a o o o o o. o o. o o o
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M¡dzomernacht in
2006: Back to basics

gen als Avro's De lnbre-
ker mensen
Rob wat zijn

op ideeën), vroeg ik
was op de beveili-

gingsbedrijven die momenteel jan en

Het Midzomernachtfeest staat dit jaar
gepland voor zaterdag 17 juni. Na en-
kele jaren in het teken van groot-
groter-grootst is dit jaar door de orga-
nisatie weer eens gekozen voor de
kleinschalige en intieme opzet zoals
het feest oorspronkelijk ook is begon-
nen.

Door het initiatiefrijke organisatieteam
dat ons ieder jaar weer met een leuk
programma weet te verrassen, zijn de
plannen voor het feest nog in opbouw.
Ze kunnen dus aan veranderingen
onderhevig zijn, maar de volgende
contouren zijn al zichtbaar: zo zal er

Mogeli¡k Spilcentrum
b kerk Servaasplein

tt

U
Zo'n twee iaar geleden waren er nog plannen om de Fatimakerk om te toveren in
Wonderland in Fatima. Hier zouden naschoolse voorzieníngen komen voor kinderen
van 4 tot 16 iaar, zoals creatieve- technische, computertechnologische, theater- en
dansateliers. Een prachtig plan waar iedereen enthousiast over was. Het sneuvelde
echter vanwege gebrek aan inítíatíefnemers met geld. Nu ligt er het plan om een
Spilcentrum te bouwen aan het Seruaasplein.

: Vervolgens dreigde projectontwikke-

õ laar Ruijters een flink apparlementen-
! complex naast de Fatimakerk te
3 plaaisen. Samen met buurtbewoners
? uit de Sint-straten en met de scouting

3 die gehuisvest is in het Vossenhol
o heeft het stichtingsbestuur van het

: Witte Dorp de krachten gebundetd om
a dat in ieder geval tegen te houden. Er

! is contact gezocht met alle 'grondbe-
õ zitters' in het gebied: Woonbedrijf

! (voorheen SWS), de gemeente (gym-
- zaal), de SKPO (Wilakkersschool) en

: Korein (kinderopvang). Verschiltende

ã stedenbouwkundigen zijn door het
! stichtingsbestuur gevraagd om de

3 mogelí;Iheden in hãt geoiðo te onder-
o zoeken met in achtneming van alle

3 belangen, inclusief die van de bewo-
o ners tn oe omgevtng.

! D" gemeente is inmiddels overtuigd
õ dat het anders en beter kan. Het oor-
! spronkelijke plan van de projectont

; wikkelaar van de kerk is inmiddels

e zeer waarschijnlijk flees verderop] van

3 de baan.. Niemand van de omwonen-
a den zit daar op zo'n appartementen-

! complex te wachten.

Õ ln november vorig jaar ontvingen be-
! woners rond het Seruaasplein daarom

! ""n 
brief van het gemeentelijk stads-

o deelteam Stratum. Hierin werd uit de

! ooeten gedaan wat voor plannen er
o op dat moment rond het Servaasplein

! bestonden, welke partijen daar bij be-
a trokken waren en hoe de soms tegen-o--

nen op een lijn te krijgen ... en een
visie te bedenken waar alle mogelijke
plannen goed moesten uitkomàn en
de charme van het plein gewaarborgd
bleef.

ln november vorig jaar zou die visie
van Tarra bekend zijn. Partijen zou-
den dan kijken waar ze zich aan con-
formeerden. De voorstellen van Tarra
liggen op tafel. Maar deze tafel is nu
tevens onderhandelingstafel gewor-
den. Wosnbedriif 'en Ruijters zijn druk
met elkaar in gesprek over overname
of verdeling van het gebied.
De plannen die er nu tiggen zien er
als volgt uit [Daarbij moet de kantte-
keníng geplaatst worden dat als de
overname niet doorgaat, deze weer
met één pennenstreek van tafel gaan.
Ruijters zou dan zo maar weer kun-
nen overwegen haar appaftementen-
plan uit de kaçt te.halgnl]:
- Basisschool De Wilakkers zou inclu-
sief de.gymzaal afgebroken worden
en opnieuw gebouwd worden aan het
Servaasplein. ln deze plannen neemt
ook kinderdagverblijf De ToverJluit

' deel. De basisschool wordt straks on-
derdeel van een Spilcentrum.. Hierin
zou ook ruimte komen voor scouting
en voor buurtontmoeting.

- Op de plaats van de afgebroken
school zouden woningen of apparte-
menten gebouwd worden.

- Ðe.Fatimakerk behoudt zijn uiter:lijkr
Bínnenín worden er wooneenheden
gemaakt en blijft er voor een klein
deel een kerkfunctie bestaan.

- Tussen de Sint-Hubertusstraat en de
Sint-Adrianusstraat blijft een flink stuk
'groen' behouden.

Frank van de Tillaard is vanuit de ge-
meente Eindhoven een soort bemid-
delaar tussen alle partijen en
bètänghêbbênden in d¡t geb.ied. Hij
brengt mensen bij elkaar, geeft signa-
len door en zal ons in ieder geval op
de hoogte houden van het verdere
verloop van de onderhandelingen en
de uiteindelijke plannen op en rond
hetServaasplein

* Spilcentrum is de afkorling van Spe-
len, lntegreren en Leren en is er op
gericht om de ontwikkeling van kinde-
ren van 0 tot 12 jaar zo optimaal mo-
gelijk te maken. ln zo'n centrum staat
de basisschool centraal. Daarnaast
zijn ook het peutenverk en de na-
schoolse opvang heel belangrijke pei-
lers. Maar ook'een consuttatiebureau.

jeugdgezondheidszorg, maatschappe'
l'ljk werk en volwassen educatie kun-
nen deel uitmaken van een
spilcentrum. Met ats overigens ruimte
voor buurtactiviteiten. ln sommige wij-
ken moeten buurtaccommodaties
zelfs het veld'ruirnen als'er een spil-
centrum gebouwd wordt.

geen middagprogramma en geen
avondmaaltijd zijn. Er wordt daarom
zo rond acht uur's avonds gestañ met
een optreden van een swingende
band. Dit zal naadloos worden opge-
volgd door een nieuwe klasse dj die
onze voetjes op de dansvloer onge-
twijfeld nog meer in beweging zal krij-
gen.
Daarnaast ligt er het voornemen om
bij wijze van pre-pañy de dag voor het
Midzomernachtfeest op vrijdag 16 juni
de wedstrijd Nederland-lvoorkust in
de tent op groot scherm te projecteren
waarbij iedereen natuurlijk van hafte
welkom is!
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