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Informatie: 

Gemeentelijke telefoonnummers 
 
Gemeente Eindhoven Klantcontact : 14 040 
Milieuklachtenlijn  : 386 494. 
Gezondheidscentrum Stratum : (040) 7 507 507 
Centrale Huisartsenpost (CHP) : (0900) 8861 
 
Dienstapotheek  
Voor 's avonds, 's nachts en in het weekend : (040) 243 66 66 
  
Maatschappelijk Werk Welzijn Eindhoven : (040) 219 33 00 
info@welzijneindhoven.nl 
  
Thuiszorg Eindhoven Zuidzorg : (040) 2 308 408. 
  
Huisdieren vermist 
Bij weggelopen of gevonden dieren kan contact worden opgenomen  
met de hulppost van Amivedi in Eindhoven of dierenopvangcentrum  
De Doornakker.  
 
Amivedi : (040) 8 440 460, 
eindhoven@amivedi.nl)  
dierenopvangcentrum De Doornakker : (040) 2 811 358. 
  
Gas, elektra en straatverlichting 
Voor storingen : (0800) 9009. 
 
Water 
Voor storingen : (073) 6 838 000. 
 
(Met dank aan Mayke Moonen van de Rielseweg) 
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Van de voorzitter

Beste lezer, hierbij weer een WitteWel met allerlei leuke en wetenswaardige informatie 
over onze buurt.
Wij zijn nu als (nieuw) bestuur ruim een jaar aan de slag. Het is dus tijd voor een korte 
tussenbalans. Helaas hebben we (tijdelijk?) afscheid moeten nemen van Angèle, onze 
penningmeester, die voor een lange tijd naar het buitenland is vertrokken. 
Ook vanuit deze kant willen we haar nog eens bedanken voor haar geweldige inzet en 
... we hebben inmiddels een prima opvolgster voor haar gevonden in de persoon van 
Dorien Senders. Dorien zal zich elders in deze WitteWel verder introduceren.

Als bestuur willen we een rol spelen in het authentiek houden van onze buurt. In dat 
kader was het geweldig om het huis aan de Sint Norbertuslaan 6 te mogen bezoe-
ken. Dit voormalige huurhuis van Woningcorporatie Stichting Trudo staat te koop en 
bevindt zich in een bijna oorspronkelijke staat. Tijdens ons bezoek zijn er veel foto’s 
gemaakt en die zullen we de komende tijd gaan publiceren op het internet of in de Wit-
teWel. Heb je vragen over het authentieke karakter van de huizen in onze buurt, dan 
kun je altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.
Uiteraard kunnen we niet alles alleen doen en daarom zijn we ondermeer aangesloten 
bij het leefbaarheidteam van de Sintenbuurt. In dit team zijn de gemeente, de politie, 
het jeugdwerk, de scholen in onze wijk en de bewonersorganisatie Sintenbuurt Zuid 
vertegenwoordigd. Op een door de gemeente georganiseerde vrijwilligersdag hebben 
we de mogelijkheden kunnen bespreken voor de beste wijze van samenwerken. 
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De eerste initiatieven zijn inmiddels gestart. Voor één aandachtsgebied blijft het lastig 
om concreet te worden en dat is de buurtpreventie. Het oude model (straatcoördinator, 
gele kaarten) is waarschijnlijk achterhaald maar een nieuw model is er nog niet. 
En ... buurtpreventie valt en staat met mensen die zich willen inzetten om de buurtvei-
ligheid te waarborgen. Het blijkt echter lastig te zijn om nieuwe vrijwilligers te vin-
den. We hebben informatie verzameld, er zijn contacten gelegd en we hebben globale 
ideeën hoe het anders zou kunnen. We zijn er echter nog niet uit hoe we nu verder wil-
len en hebben nog geen concrete plannen. Wil je meedenken, laat het ons weten...

Tenslotte wil ik nog terugblikken op de spontane actie om als buurt de WK finale te 
gaan bekijken. Een groot succes en zeker voor herhaling (en niet alleen voor voetbal-
kijken!) vatbaar! De foto’s staan op onze website. Veel leesplezier.

Dick Andriese

Agenda

*  19 september: straatborrel Roothaanstraat
*  September: autovrije dag (datum volgt nog)
*  Iedere zondag: terreinfietsen (zie oproep pagina 7)
*  Volgende WitteWel in December 2010
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Redactioneel

Voor u ligt de septembereditie 2010 
van de WitteWel. In de vorige editie 
hadden we een aantal foto’s van 
voordeuren opgenomen. Blijkbaar 
hadden we hiermee de juiste snaar 
geraakt, want zoveel reacties op een 
artikel hebben we nog niet eerder 
gehad. Het blijkt veel mensen een 
doorn in het oog te zijn dat er in de 
loop van de jaren veel originele voor-
deuren verdwenen zijn en vervangen 
door exemplaren waarover toen, laten 
we zeggen, wat minder is nagedacht. 
Gelukkig is de trend van de laatste jaren dat originele deuren worden gerestaureerd of 
worden vervangen door getrouwe kopieën. We zijn daarom best trots over de fotorepor-
tage die in deze WitteWel is opgenomen. Het betreft een reportage van de woning die 
recentelijk aan de Sint Norbertuslaan 6 leeggekomen is. Deze woning is sinds de bouw 
ervan nauwelijks gewijzigd en staat dus bol van de originele stijlelementen. Vanwege 
deze reportage is het geplande artikel over de originele stijlelementen aan de buitenzijde 
van de woningen in de wijk komen te vervallen. 
U houdt deze nog van ons tegoed.

Driek Verdonk en Marc Visschers

Blik opzij, bord weg!

Tijdens de laatste veegactie is op de Riel-
seweg het aankondigingbord verdwenen. 
Wellicht vond iemand de actie zó geslaagd 
dat deze graag een aandenken wilde. Het 
wijkbestuur op dit moment niet zo tevre-
den over de manier waarop de veegacties 
zijn uitgevoerd. In mei (wat eigenlijk 
de eerste keer zou zijn) is de veger niet 
geweest. In juni is dus voor de eerste keer 
geveegd. De geplande route werd niet 
gevolgd en de veger begon te vroeg, maar 
er werd wel een goed resultaat geboekt. 
Bij de derde veegbeurt was klokkijken nog 
steeds moeilijk (weer te vroeg begonnen) 
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en het veegresultaat matig. Onze bevindingen van de 
voorgaande beurten zijn inmiddels doorgegeven aan de 
gemeente. De gemeente lijkt hier serieus werk van te 
maken, dus wij zijn benieuwd hoe een en ander tijdens 
de volgende veegbeurt uitpakt. De volgende veegbeurt 
staat gepland voor 14 en 15 september.

Wel blijkt dat veel bewoners gevolg hebben gegeven 
aan de oproep om de auto te verplaatsen. Daarvoor wil-
len wij iedereen bedanken.

Driek Verdonk

Nieuwe bewoners

Als wijkbestuur zouden wij graag namens de wijk nieuwe bewoners willen begroeten. 
Dit kan echter alleen maar met jullie hulp. Krijg je nieuwe buren laat het ons dan even 
weten. Stuur een mailtje naar ons e-mailadres info@wittewel-sintenbuurt.nl. Alvast 
bedankt voor je medewerking!

Sint Norbertuslaan 6

Recentelijk is de woning aan de Sint Norber-
tuslaan 6 leeg komen te staan. Het betreft een 
woningtype III (een hoge woning), die gesitu-
eerd is tegenover de school. Na vijftig jaar zijn 
woningen die van binnen nog vrijwel helemaal 
orgineel zijn zeldzaam. Maar deze woning is er 
nog zo eentje. De bewoonster is kort geleden 
overleden. Zij heeft van het begin (circa 1954) 
de woning gehuurd en bewoond.

Via de eigenaar, Woningcorporatie Stichting 
Trudo, hebben we toestemming gekregen om 
een rondgang door het huis te maken en een en 
ander op foto vast te leggen. De foto’s komen 
op onze website te staan (www.sintenbuurt-
wittewel.nl). Op deze en de volgende pagina’s is 
alvast een selectie opgenomen. 

Nieuwe logo van de gemeente 
voor het schoon houden van de 
stad.
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Wastafel in de slaapkamers 
met marmer en alleen koud water.

Het trappegat met de opengewerkte balustrade 
met de schuin geplaatste spijlen.
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De schouw waar in het begin de kolenkachel heeft gestaan.



Contactmiddag senioren

In samenwerking met de Stichting Welzijn Eindhoven, Gezondheidscentrum Stratum 
en het seniorencomplex aan de Thomas A. Kempislaan 19 is het wijkbestuur bezig om 
een contactmiddag te organiseren voor de senioren in onze wijk. Momenteel wordt 
nagedacht over de wijze waarop deze middag vorm gegeven moet worden en de wijze 
waarop de senioren het beste kunnen worden benaderd voor deelname.

Ondernemers in de Wijk!

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan maar er zijn veel ondernemers in onze wijk. 
De WitteWel redactie streeft ernaar om iedere keer een ondernemer in beeld brengen. 
Dit keer is het Rini van den Bos.

Rini woont samen haar man, dochter en 
twee zonen aan de St. Adelbertuslaan. 
Rini is van beroep verpleegkundige. Eén 
van haar collega’s maakte in haar vrije 
tijd taarten en dit liep erg goed. Rini en 
haar dochter Nina zijn één dag bij haar 
in de leer gegaan. Toen de man van Rini 
50 jaar werd, hebben zij samen een taart 
gemaakt en daarmee was een nieuwe 
hobby geboren. Vervolgens werden 
vaker taarten gemaakt. De opbrengst 
van de taarten werd in een potje gestopt. 
Zodra ze genoeg geld bij elkaar zouden 
hebben verdiend, zouden ze met z’n 
tweetjes een dagje naar London afreizen. Met de kerst in 2008 werd dit werkelijkheid 
en zijn Rini en Nina een dagje naar London gegaan.
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Inmiddels heeft Rini al vele taarten gemaakt en het zijn ware kunstwerken, zoals blijkt 
uit de foto’s bij dit artikel. Nog meer van haar kunstwerken kun je bekijken op haar 
Hyves pagina (rinivdbos.hyves.nl). 

De taarten zijn 25 à 26 cm groot. Alle onderdelen van de taart worden zelf gemaakt. 
De kosten van een taart bedragen ongeveer € 30,00 afhankelijk van de wensen. 
De levertijd is één week. 

Mocht je interesse hebben, dan kun je een email sturen naar rini.ella@gmail.com of 
bellen naar telefoonnummer 040 2120456.

Marjan Simons

Wilt u zich ook willen aanmelden voor een link op de website of een artikel in de 
WitteWel stuur dan een berichtje naar ons e-mailadres.

Oproep:

ATB-fietsclub blijft klein

Sinds vorig jaar is het ATB 
Sinten-Team actief. De harde 
kern bestaat vooralsnog uit 3 
leden, waarvan er eentje helaas 
vaak verhinderd is. Gelukkig 
zijn er regelmatig gastrijders. 
Het ATB Sinten-Team vertrekt 
elke zondag om 10:00 uur vanaf 
Roothaanstraat 23. Wil je hier-
over meer weten of heb je zin om 
mee te rijden, meldt dit dan via 
3k@driekverdonk.nl. 

Driek Verdonk en Marc Visschers

Graveerapparaat

Het bestuur heeft een graveerapparaat ter beschikking. Hiermee kunt 
u de eigendomskenmerken zoals uw naam, postcode of telefoonnummer graveren in 
uw eigendommen. Bijvoorbeeld in uw fiets. Als u dit apparaat wilt lenen, meldt dit 
dan bij Driek Verdonk (3k@driekverdonk.nl). 
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Bouwcommissie:

Asbest

Als u plannen hebt om te gaan verbouwen, dan kunt u asbest tegen komen. Over asbest 
doen veel indianenverhalen de ronde. Bovendien is de regelgeving voor het verwijde-
ren van asbest nogal onduidelijk In dit artikel wordt daarom nader ingegaan waar in 
huis u astbest kunt tegenkomen en hoe u hier mee om moet gaan.

Wat is asbest?
Asbest is een natuurlijk product. Het wordt als delfstof gewonnen in mijnen. Asbestve-
zels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:
• de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest);
• de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine 
asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen)

Chrysotiel, het witte asbest is het minst schadelijk. Deze soort wordt met name 
gebruikt in hechtgebonden vorm. Van de overige is crocidoliet (het beruchte blauwe 
asbest) het meest schadelijk en veelvuldig toegepast, ook in niet-hechtgebonden vorm. 

“Hechtgebonden” betekent dat het asbest is toegepast in een vorm waarin de asbest-
vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Als het materiaal in goede staat 
verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. 
Voorbeelden zijn golfplaten en vlakke plaatmaterialen zoals dakbeschot. “Niet-hecht-
gebonden” duidt op een wijze van toepassing waarbij de asbest vezels niet of nauwe-
lijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest, niet-hechtgebonden 
brandwerend board en zwaar verweerd asbestcement. Bij dergelijke toepassingen 
kunnen de vezels gemakkelijk vrijkomen en in de omgevingslucht gaan zweven.

Microscoopopname van de twee hoofdgroepen asbest. Links serpentijn en rechts anfibool.
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Waarom is asbest gevaarlijk?
Als asbestvezels niet meer dragergebonden zijn, kunnen ze in de omgevingslucht 
gaan zweven. Asbestvezels die in de lucht zweven kunnen met het oog niet worden 
waargenomen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen ze diep doordringen in 
de longen en zo longkanker veroorzaken. Asbestvezels kunnen vrij komen als de staat 
van de toepassing verslechtert (bijvoorbeeld afbrokkelende golfplaat) maar ook als het 
materiaal waarin ze verwerkt zijn beschadigd raakt bij het slopen (bijvoorbeeld bij het 
lostrekken van vinylvloerbedekking).

Toepassingen in het algemeen.
Vanwege de nuttige eigenschappen (sterk, slijtvast, isolerend, goedkoop) is asbest 
vanaf de tweede wereldoorlog tot de jaren tachtig van de vorige eeuw gebruikt in 
gebouwen en woningen. De toepassingen waren legio, zoals uit het onderstaande 
overzicht blijkt:

als asbestcement
onder meer gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakleien, bloem-
bakken, warmhoudplaatjes enzovoorts.
als spuitasbest
toegepast tot 1978 als brandwerend - en isolerend middel in ondermeer gebouwen.
als asbestkoord
als afdichting voor kacheldeuren en stookketels;
als asbestisolatie
toegepast als brandwerende, maar ook als vochtwerende laag in onder meer gebouwen;
als vloerbedekking
onder vinylvloeren werd vroeger soms een asbestviltlaag aangebracht.

Asbest golfplaten als dakbedekking.



Op onze website wordt binnenkort een link naar een brochure van VROM opgenomen. 
In deze brochure zijn de toepassingen nader toegelicht. Tevens is van elke toepassing 
een omschrijving opgenomen hoe u deze kunt herkennen.

Toepassing in onze woningen.
De toepassing van asbest in bouwkundige constructies is soms aangegeven op bouwte-
keningen. Uit de bouwtekeningen van de woningen in onze wijk blijkt dat de originele 
binnenriolering uit asbestcement bestaat. Een nadere beschrijving en de locatie van de 
leidingen is opgenomen in het detail “fundering en riolering”. De bouwtekeningen van 
alle drie de woningtypen kunnen in pdf-formaat worden gedownload van onze website. 

Overige toepassingen van asbest in onze 
woningen, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal 
of vochtwering, zijn bij mij niet bekend. 
Bij het vervangen van de stalen kozijnen in 
onze eigen woning aan de Piuslaan zijn we 
geen asbesthoudende materialen tegenge-
komen. Dit wil echter niet zeggen dat u er 
automatisch vanuit kunt gaan dat er in uw 
woning geen asbest is verwerkt. Bij renova-
ties of verbouwingen die tot de jaren tachtig 
in eigen beheer zijn uitgevoerd kan asbest 
zijn toegepast, zonder dat iemand daarvan nu 
nog op de hoogte is. Als de woning al langere 
tijd particulier eigendom is, kan de situatie 
per woning bovendien sterk verschillen. 

In het algemeen is bekend dat op de volgende plaatsen asbesthoudende materialen in 
een woning verwerkt kunnen zijn:
• als dakbeschot op de vliering;
• als muurdoorvoeren voor gaskachels en mondingroosters;
• als brandwerend plafond in de meterkast;
• als vochtwering bij kozijnen;
• als rookgasafvoer;
• als eternit-uitvulplaatjes in spouwmuren.
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Een niet te vergeten toepassing van asbest is de verwerking ervan in vinylvloerbe-
dekking. Bij een dergelijke vloerbedekking is asbest verwerkt in de viltlaag aan de 
onderzijde. Dergelijke vloerbedekking is tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
toegepast en dit is misschien wel de meest voorkomende vorm waarin asbest nu nog 
in woningen wordt aangetroffen.

Het harde jaartal voor de toepassing van asbest is 1993. Sinds dat jaar is het gebruik 
en de toepassing van asbest in Nederland verboden. Maar zelfs bij renovaties en ver-
bouwingen die daarna zijn uitgevoerd, kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat hier-
bij geen asbest is gebruikt. Wie zegt dat de vorige eigenaar of een louche klusbedrijf 
niet ergens een goedkoop partijtje asbesthoudend materiaal op de kop heeft getikt en 
bij een verbouwing heeft gebruikt. Zo bouwden bijvoorbeeld de buren op ons vorige 
woonadres in 2003 nog een schuur met een dak van asbestgolfplaten.

Verwijderen van asbest
Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat ver-
keert en niet wordt bewerkt. In dergelijke gevallen kan het asbesthoudende materiaal 
beter blijven zitten. Bij niet-hechtgebonden asbest kunnen er vezels vrijkomen zonder 
dat iemand het merkt. In situaties waarin dergelijk materiaal niet is afgeschermd, kan 
het beter verwijderd worden.

Als u asbesthoudende materialen gaat verwijderen krijgt u te maken met de wet- en re-
gelgeving op dit gebied. Over wat wel en niet mag bestaat veel onduidelijkheid. Deze 
is echter gemakkelijk weg te nemen. Slechts in uitzonderingsituaties mag u zelf asbest 
verwijderen en afvoeren. In de meeste gevallen moet dit echter door een gespeciali-
seerd bedrijf gebeuren, anders ben u in overtreding. Verder moet u altijd een melding 

Mogelijke asbestlocaties bij woonhuizen
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doen bij de gemeente Eindhoven en soms moet u voor de geplande werkzaamheden 
een vergunning aanvragen. Met een melding kan worden volstaan als het gaat om het 
slopen of verwijderen van:
• niet-gelijmde asbestbevattende vloerbedekking, maximaal 35 m2;
• asbestbevattende vloertegels, maximaal 35 m2;
• geschroefde, hechtgebonden, asbestbevattende bouwmaterialen met een maximum          
van 35 m2 plaatoppervlakte.

Voor de overige situaties dient u een vergunning aan te vragen. Meer informatie hier-
over kunt u vinden op de website van de gemeente Eindhoven, via de volgende link:
 http://www.eindhoven.nl/producten/Slopen-melding-of-vergunning.htm

Of er nu een meldings-
plicht geldt of een 
vergunningplicht, het 
asbest moet ook nog 
door iemand verwij-
derd worden. Bij mij is 
onduidelijk of het nu 
formeel is toegestaan om 
dit zelf te doen en zo ja, 
voor welke situaties dat 
dan geldt. De informatie 
hierover op de website 
van het ministerie van 
VROM laat ruimte om 
te veronderstellen dat 
in geval van een mel-
dingsplicht een particu-
lier de werkzaamheden 
zelf kan uitvoeren. De Landelijke wetgeving op dit gebied biedt deze ruimte echter 
niet. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt: werkzaamheden dienen door een 
gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd. Deze onduidelijkheid leidt soms tot 
kolderieke situaties. Zo heb ik een kennis bij de politie die een huis kocht waarin de 
doucheruimte bekleed was met vinylvloerbedekking (zeil). De doucheruimte had een 
oppervlakte van 1 m2. Vanuit hoofde van zijn beroep vond mijn kennis dat hij het niet 
kon maken om het zeil zelf (illegaal dus) te verwijderen. Hij wilde dus exact zoals de 
wet voorschrijft een melding bij de gemeente doen en het zeil door een gespecialiseerd 
bedrijf laten verwijderen. Het heeft hem wel heel wat overtuigingskracht gekost om bij 
de gemeente een melding voor 1 m2 gedaan te krijgen en om een bedrijf te vinden dat 
wilde komen om het zeil te verwijderen.

Marc Visschers

Niet-hechtgebonden astbest als isolatiemateriaal



Bouwcommissie:

Witschilderen

Op dit moment staat de volgende schil-
derbeurt gepland voor 2012. Het wijk-
bestuur zal hierbij een coördinerende 
rol vervullen. Zo zullen wij schildersbe-
drijven gaan benaderen met het verzoek 
om een offerte voor de werkzaamheden 
op te stellen. De komende tijd zullen we 
u alvast nader berichten over de te ver-
wachten kosten en zullen we aandacht 
besteden aan de contractuele verplich-
ting die in de (meeste) koopcontracten 
is vastgelegd om aan het schilderen deel 
te nemen. 
Vind u 2012 te vroeg? Laat het ons we-
ten. Heeft u goede of juist slechte erva-
ringen met schildersbedrijven, laat het 
ons dan weten. Dan kunnen wij hiermee 
rekening houden bij het uitnodigen van 
schildersbedrijven.

Marc Visschers

Oproep leefbaarheid

Na aanleiding van de bijeenkomsten hierover met onder andere de wijkagent, heeft het 
wijkbestuur de indruk dat er in onze wijk meer inbraken en vormen van vandalisme 
voorkomen, dan bij de politie bekend is. Hierdoor komt onze wijk momenteel niet in 
aanmerking voor verbeteracties. Hebt u hier ervaringen mee, of ervaart u enige vorm 
van overlast, dan verzoeken wij u om dit te melden bij het wijkbestuur via info@
wittewel-sintenbuurt.nl.

Collectief onderhoud CV-ketels

Iedere huiseigenaar heeft ermee te maken. Het periodieke onderhoud aan de CV-ketel. 
Bij nieuwbouwprojecten wordt dit vaak collectief georganiseerd, waardoor het onder-
houd voor alle deelnemers goedkoper wordt. Bij voldoende belangstelling willen wij 
graag zoiets voor onze wijk organiseren. Hebt u interesse om hieraan deel te nemen of 
kent u onderhoudsbedrijven waarmee u goede ervaringen heeft, mail ons dan.
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Kamerverhuur en appartementsplitsing

In verschillende buurten in Eindhoven ervaren bewoners overlast als gevolg van onder-
verhuur van kamers of opgesplitste appartementen. Dergelijke woonruimtes worden 
onder andere verhuurd aan arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa. Overbewo-
ning, sterk wisselende bewoners, drankgebruik en geluids- en parkeeroverlast trekken 
een zware wissel op het leefklimaat in de directe woonomgeving.

Daarom heeft Woonconsumenten Eindhoven in maart een thema avond belegd over dit 
onderwerp. Op deze avond is een stedelijke werkgroep ‘Kamerverhuur/Woningsplit-
sing’ gevormd. Deze werkgroep heeft onze medewerking gevraagd om de omvang van 
dit probleem in Eindhoven gedetailleerd in beeld te krijgen. Op onze beurt willen wij 
jullie vragen of er ook in onze buurt voorbeelden zijn van overlast door als gevolg van 
het onderverhuren van kamers op woningsplitsing. Indien dit het geval is, verzoeken 
wij om de overlast te beschrijven, welke panden het betreft en welke stappen al zijn 
ondernomen om dit probleem op te lossen of te verminderen. De reactie kan worden 
gestuurd naar info@woonconsumenteneindhoven.nl of naar ons mailadres.

Dick Andriese

Penningmeester, Dorien

Hallo medebewoners,
Ik wil mijzelf graag even voorstellen omdat ik de nieuwe 
penningmeester ben voor de Sintenbuurt. Ik neem het 
stokje over van Angele Pieters die voor ongeveer 2 jaar 
naar Amerika is vertrokken.
Mijn naam is Dorien Senders en ik woon alweer 12 jaar 
in de Roothaanstraat 16, samen met mijn zoon Cees die 
inmiddels 16 jaar is. Ik werk bij Philips Healthcare als 
management-assistente. Het is echt een leuke baan met veel afwisseling en ik krijg 
ook dagelijks het goede gevoel dat onze produkten 
de mensen die ziek zijn echt helpen.
Mijn hobbies zijn koken, lezen, film kijken en proberen mijn zoon zo goed mogelijk 
op te voeden.
Betrokken zijn bij de buurt waar ik woon is ook heel fijn. Ik collecteer al jaren voor 
de Hartstichting in de buurt en help ook met het organiseren van de straatborrel bij ons 
in de straat. Ook al heeft iedereen zijn eigen leven, in deze buurt herken ik toch ook 
een gevoel van betrokkenheid als er iemand ziek wordt of op een andere manier steun 
nodig heeft. Dat geeft een fijn gevoel. Groet.

Dorien 
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Zingen houd je vrolijk!

Dat geldt zeker ook voor de leden van ons koor.

Van alle hobby’s is zingen het meest populair. Bovendien een hobby waarvoor je niets 
hoeft aan te schaffen, want je stem heb je altijd bij je.
Met het oog op de nieuwe koers die ons koor wil inslaan, is het op zoek naar nieuwe 
leden, zowel sopranen, als bassen en tenoren. Ook alten zijn welkom. Ons koor streeft 
naar kwaliteitsverbetering, uitbreiding van het repertoire en het soort optredens. 

Wij zingen een breed meerstemmig repertoire van populaire en licht-klassieke num-
mers in verschillende talen. Daaronder ook volksliedjes, negro-spirituals en mooie 
geestelijke liederen. We zingen het allemaal. 
De dirigent besteedt aan het begin van elke repetitie aandacht aan stemvorming, want 
hoewel zingen ook vooral leuk en gezellig is, wordt het zingen beter naarmate er meer 
gelet wordt op ademhaling en zanghouding.
Naast de dirigent worden alle repetities begeleid door onze vaste pianist, wat iets 
extra’s geeft aan de repetitieavond

Zin in zingen?
Ook al hebt u geen ervaring met zingen in een koor en kunt u geen noten lezen: ieder-
een is welkom en wordt zonodig door de dirigent en andere leden wegwijs gemaakt in 
het repertoire.

‘Proefdraaien’ en deelnemen aan de repetities kan 2 maanden zonder kosten. 
Woensdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur repeteren we in het activiteitencentrum 

Burghplan aan de Fabritiuslaan 28 in Eindhoven, stadsdeel Stratum.
Wilt u meer weten of wilt u eens meedoen? Dan kunt u contact opnemen met Angela 
van Overbeek op telefoonnummer 040-212 24 31

Angela van Overbeek

16


