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Redactioneel
Zonnepanelen, spouwmuurisolatie, ook in deze WitteWel wordt weer volop aandacht 
geschonken aan energiebesparende maatregelen. Bent u hierin geïnteresseerd, lees dan 
vooral het artikelen over het energie gezelschap en Eco Solutions. Daarin wordt uitgelegd 
wat zij voor u kunnen doen. Bovendien geeft het energie gezelschap tijdens de informatie-
bijeenkomst van het wijkbestuur, die op dinsdag 9 april in De Klimboom is gehouden, een 
presentatie over de mogelijkheden om energie te besparen. Voor die tijd maakte één van 
hun adviseurs een rondgang door een woning in onze buurt, zodat het energiegezelschap 
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al concreet iets kon zeggen over de mogelijkheden. Verder wordt in deze WitteWel weer 
uitgebreid ingegaan op het programma voor Koninginnedag. De dagactiviteiten worden 
deze keer op 29 april gehouden, zodat iedereen de volgende dag de overdracht van Beatrix 
naar Willem-Alexander kan volgen. De borrel wordt traditiegetrouw wel op de avond van 
de 29e gehouden. Veel leesplezier en een fijne Koning(inne)dag.

De redactie

 

Van de voorzitter
Het is bijna weer Koninginnedag, de laatste voor in ieder geval een groot aantal jaren, 
en wederom een WitteWel op de mat. Deze keer een grote diversiteit aan onderwerpen 
uiteenlopend van energiebesparingen, onze opschoondag op 23 maart in de sneeuw, snel 
internet en gesprekken met ondernemers uit de buurt.
 
Het jaar 2013 is begonnen met een redelijk aantal activiteiten voor ons als bestuur zoals 
het uitreiken van buitenlampen in het kader van buurtpreventie, een programma met 
betrekking tot de verkeersveiligheid en handhaving in 30 km-zones, een initiatief op het 
gebied van energiebesparingen en de start van het volgende witschilder project. Voor het 
witschilder project hebben we een onderzoek laten doen naar de huidige conditie van het 
schilderwerk. De verdere aanpak is een onderdeel op de agenda van onze buurtavond op 
9 april. Speciale aandacht komt er voor de opening van het St. Bonifaciuspark op zondag 
23 juni a.s., een gezamenlijke actie van alle buurten rondom dit park. Het wordt een groot 
evenement met sport en spel voor de kinderen, een educatief programma voor iedereen 
en veel entertainment. Een paar ideetjes: de fontein wordt in werking gesteld, het blauwe 
badje wordt voor de gelegenheid gevuld met water, er komen rondleidingen met uit-
leg over de bomen in het park, de mogelijkheid van foto’s van vroeger over de buurten 
rondom het park, diverse muziek en uiteraard eten en drinken. Wil je die dag meehelpen, 
muziek maken op een podium of iets presenteren.. laat het ons weten via Facebook, onze 
website of ons mailadres.  De verwachting is dat er zeker drieduizend mensen gaan komen 
en het is de bedoeling dat Burgemeester Rob van Gijzel de opening doet. Voor de insi-
ders… Rob van Gijzel heeft vroeger als klein jochie ook in het blauwe badje gespeeld.
 
Sociale media worden steeds belangrijker en wij gaan het Facebook steeds meer gebruiken 
voor actuele nieuwtjes naast de ‘nieuwsflits’ die we per email versturen. We realiseren ons 
dat niet alle buurtgenoten aangesloten zijn op Facebook en we zullen daarom met flyers en 
natuurlijk een papieren versie van de WitteWel doorgaan. Inmiddels heeft ‘onze’ pagina 
Sintenbuurt Noord op Facebook 50 leden en hebben we meer dan 130 mailadressen in ons 
bestand. Wil je op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen... wordt dan lid 
van onze Facebook-pagina en stuur je email-adres (met naam en adresgegevens) door naar 
info@wittewel-sintenbuurt.nl om de nieuwsflits te ontvangen.
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Tenslotte wil ik als voorzitter van het huidige wijkbestuur stilstaan bij het overlijden van 
onze vorige voorzitter Theo Hillege op 16 december 2012. Theo heeft zich jarenlang 
ingezet voor de buurt als voorzitter van het bestuur. Wij wensen zijn vrouw Toos veel 
sterkte met het verlies van haar man. 
Rest mij nog om jullie veel leesplezier te wensen.

Dick Andriese

Mededeling

Wisselen van de wacht  “Oranje Comité”
Het is tijd voor nieuwe ideeën en een mooie tijd om afscheid 
te nemen van Koningin Beatrix en van mij. Na 10 jaar met 
veel plezier, en met hulp van Esther en andere buurtgenoten, 
Koninginnedag te hebben georganiseerd, wil ik een andere 
bewoner(s) de kans geven om van Koningdag een groot feest te 
maken.
Ben jij iemand die creatief is? Heb je leuke ideeën? En wil je 
de uitdaging aangaan om Koningdag tot een groot succes te 
maken? Stuur een mailtje naar info@wittewel-sintenbuurt.nl.

Gemmeke van Mierlo

Bouwcommissie

Energie besparen met het energie gezelschap
 
Wilt u energiebesparende maatregelen nemen? Zonnepanelen of dubbelglas? Dan is 
het energie gezelschap misschien iets voor u. Het energie gezelschap wordt georgani-
seerd door de onafhankelijke Stichting Buurt voor Buurt. Het doel van het energie 
gezelschap is om minimaal 2.000 Eindhovense particuliere woningen te verbeteren 
door ze energiezuinig en comfortabel te maken.
 
Op 11 maart 2013 hebben Driek Verdonk en Marc Visschers een presentatie bijgewoond 
van deze stichting. Tijdens de presentatie werd door het Energie gezelschap de nadruk 
gelegd op kostenbesparing door collectiviteit. Dit lijkt ons vanwege de spreiding van de 
woningen over Eindhoven, de grote verscheidenheid aan mogelijke maatregelen en het 
relatief lange traject van uitvoeren nogal ambitieus. Het Energiegezelschap heeft echter 
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wel enkele andere sterke punten. U wordt namelijk volledig ontzorgd bij het treffen van 
de maatregelen. In de wirwar van mooie verhalen, gedroomde rendementen en reclames 
zien de meeste mensen door de bomen het bos niet meer. Wie verteld het eerlijke verhaal 
en is dus een betrouwbare leverancier? En wie is een deskundig installateur? Wie het weet 
mag het zeggen. Het energiegezelschap heeft daarom voor u drie ketens van leveranciers 
geselecteerd, die allen uit de regio Eindhoven afkomstig zijn. Kwaliteit en service zijn 
daardoor gegarandeerd. Elke keten heeft alle deskundigheid en ervaring in huis om een 
woning te verbeteren en heeft één aanspreekpunt. De ketens zijn:
 
Keten 1
van den Hoff installatie bedrijf, HERE Groep, Bouwbedrijf Van Asperdt 
Keten 2
Moeskops’ Bouwbedrijf BV, Manders Totaal BV, Entech Installatietechniek BV,
Bouwcoördinatie Richard de Beer BV 
Keten 3
Rooymans van Boxtel Bouwmanagement BV, Aannemersbedrijf J.A. van Gisberge BV,  
A.J. Loots BV Isolatienet
 
Op de website van het energiegezelschap vindt u een demowoning waarin u globaal het 
effect van verschillende maatregelen kunt bekijken. Wilt u een stap verder gaan, dan kunt 
u een gesprek aanvragen met een persoonlijk adviseur en een advies op maat laten maken. 
Dit kost € 175,- maar dit bedrag krijgt u terug als u één van de maatregelen laat uitvoeren. 
Als u weet welke maatregelen u wilt laten uitvoeren, kunt u via de website ook direct een 
offerte opvragen. Het wijkbestuur heeft het energie gezelschap bereid gevonden om tij-
dens de informatieavond van 9 april aanstaande in de school De Klimboom, speciaal voor 
onze buurt een presentatie te houden. Voorafgaand aan de presentatie maakt één van de 
adviseurs een rondgang door onze woningen, zodat al concreet wat mogelijke maatregelen 
voorgesteld kunnen worden.
 
Websites
Het energiegezelschap: http://www.hetenergiegezelschap.nl/
Kijk of uw dak geschikt is voor zonnepanelen: http://www.zonatlas.nl/

Marc Visschers

Mededeling

Buurtruimte040 maakt het makkelijk
Wijkvergadering plannen, maar nog geen locatie? Eetpunt starten, maar geen ruimte?
Workshop(s) organiseren, maar waar? Sinds kort gaat u eenvoudig naar www.buurt-
ruimte040.nl waar u online een reservering een ruimte zoekt en boekt. 
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Op de website www.buurtruimte040.nl zijn veel wijkcentra en andere aanbieders van 
buurtruimte (maatschappelijk vastgoed) in Eindhoven aangesloten. De site biedt een goed 
overzicht van beschikbare ruimtes in de stad. Bij elke locatie kunt u uw wensen kenbaar 
maken en kunt u zelfs tot in details aangeven of er bijvoorbeeld een beamer nodig is en 
of er koffie klaar moet staan. Nadat u al uw wensen kenbaar heeft gemaakt kunt u direct 
online reserveren. Dat is heel handig voor u en ook heel efficiënt voor de aanbieder van de 
ruimte. Er zijn al veel locaties opgenomen in dit unieke boekingssysteem. Het is de bedoe-
ling dat hier straks vrijwel alle niet-commerciële locaties in de stad te vinden zijn.

Dichtbij zijnde locaties:
* Heezerweg 452, 5645 KZ  Eindhoven 
Telefoon (040) 211 05 68 
E-mail: info-akkertje@welzijneindhoven.nl,

* Cyclamenstraat 1, 5644 KH Eindhoven 
Telefoon (040) 211 26 97
E mail: info-zuidwester@welzijneindhoven.nl

Nieuwe bewoners in de straat?
Als wijkbestuur zouden wij graag de nieuwe bewoners in de wijk willen begroeten.
Dit kan echter alleen met jullie hulp. Krijg je nieuwe buren? laat het ons dan even weten. 
Stuur een mailtje naar ons zodat wij op de hoogte blijven.
Ons adres is: info@wittewel-sintenbuurt.nl  Alvast bedankt.

Ondernemer uit de wijk

Robin van Hameren
Op dinsdag 26 maart om 10 uur heb ik afgesproken met Robin, op de Thomas A Kempi-
slaan 66. Dat wat hij samen met zijn compagnon doet sluit wel heel mooi aan op wat er 
de afgelopen maanden allemaal speelde in onze wijk. Ik was dan ook benieuwd wat hij te 
vertellen had. 
Gezeten aan de eetkamertafel ging ons gesprek al heel snel over zonnepanelen. Robin is 
mede- eigenaar van Eco Solutions, een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in duurzaam 
en natuurvriendelijk besparende aanpassingen aan huizen en gebouwen. Zij geven desge-
wenst ook  advies en kunnen een en ander in eigen beheer verzorgen.

De 42 jarige Robin woont al 12 jaar in onze wijk met vrouw en dochter. Voorheen was hij 
werkzaam in de verfindustrie. Sinds 2007 is hij gestart met zijn bedrijf dat adviseert in de 
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verbetering van huizen door onder andere zoveel mogelijk producten door natuurlijke, 
gezonde en energiezuinige producten te vervangen óf aan te brengen. Zo vertelde hij dat 
er een gebouw aan de Noord Hollandse kust geschilderd was met een Zweeds natuurpro-
duct dat pas na 16 jaar opnieuw behandeld moest worden. Dit soort producten gebruikten 
wij ook.  (‘Iets voor de witte huizen in de wijk”, merkte hij breed lachend op). 

Tijdens ons gesprek kwam ik steeds meer er achter dat wat Robin en zijn partner doen, 
gelijk staat aan wat ‘het Energie gezelschap’ doet, alleen dan met een iets groenere inslag.

Robin liet zien hoe zijn zolder 
is geïsoleerd met schapenwol, 
net iets duurder, maar met een 
veel hogere isolatiewaarde 
en een betere vochtregulatie 
in de woning  zodat er geen 
sprake is van vochtoverlast. 
(Een mooi gezicht trouwens, 
die schapenvachten tegen 
het dakspant).  Een andere 
sterke kant van het bedrijf is 
het adviseren van bedrijven 
in energiezuinige verlich-

ting, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Met deze combinatie zijn veel minder 
zonnepanelen nodig en zijn de kosten voor de totale installatie veel lager terwijl deze toch 
geheel zelfvoorzienend is.

Zoals al gezegd werkt Robin samen met een compagnon en zoeken zij voor elke klus 
naar het juiste uitvoerende bedrijf, waarbij Eco Solutions de verantwoordelijke partij 
blijft. Zij zijn tevens het aanspreekpunt voor de opdrachtgever, of dit nu een particulier 
of een bedrijf is. Het advies en de offerte geven ze gratis. Hun slogan luidt dan ook:  Eco 
Solutions “Natuurlijk de oplossing”. Kijk op www.ecosolutionsnederland.eu

Driek Verdonk 

Historie

De Roothaanstraat
Op verzoek van enkele bewoners, gaat aflevering 5 in de reeks over straatnamen over de Root-
haanstraat. Wat de bewoners beweegt om zo nieuwsgierig te zijn dat ze niet kunnen wachten 
tot de “echte” Sintennamen op zijn is niet helemaal duidelijk. Wellicht voelen de bewoners 
zich wat achtergesteld omdat zij in één van de twee straten zonder “Sint” in de naam wonen.
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Jan Philip Roothaan was het 21e hoofd van 
de orde Sociëteit van Jezus. Hij werd op 
23 november 1785 geboren in Amsterdam, 
als jongste van drie zoons van de chirurg 
Matthias Egbert Roothaan en diens echt-
genote Maria Angela ter Horst. De familie 
was oorspronkelijk protestant maar na zijn 
verhuizing uit Frankfurt Am Mainz was 
grootvader Roothaan katholiek geworden. 
Op 30 juni 1804 trad Roothaan in de orde en 
begon aan zijn noviciaat in Letland. 
De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezu-
ieten, is een katholieke religieuze orde die 
in 1534 in Parijs werd opgericht door een 
groep studievrienden. Het aanvankelijke doel 
was hulp aan de naaste en dan vooral zieken. 
Jezuïeten vormen geen kloosterorde en leven 
niet noodzakelijk in kloosters. 

Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de 
paus, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. De sociëteit werd in 1540 goed-
gekeurd door Paus Paulus III. Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met 
ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters.
 
Op 21 juni 1806 deed Roothaan zijn eenvoudige eeuwige geloften. Hij werkte tot 1809 in 
het gymnasium. Vervolgens studeerde hij filosofie en theologie aan het opleidingsinstituut 
van zijn orde in Polozk (de oudste stad van het huidige Wit-Rusland). In januari 1812 
ontving hij de priesterwijding en in hetzelfde jaar werd hij als professor voor retorica aan-
gesteld aan het college te Pusza. Van 1816 tot 1820 werkte hij aan het college te Orscha 
in Wit-Rusland. In maart 1820 moesten alle jezuïeten Rusland verlaten. Roothaan week 
uit naar Brig in Wallis (Zwitserland) en was daar drie jaar als docent werkzaam. In 1823 
werd hij aangesteld als leider van het college in Rome. Nadat op 29 januari 1829 de 20e 
generaal-overste van de orde, Aloisius Fortis, was gestorven werd Roothaan op 9 juli als 
zijn opvolger gekozen. De belangrijkste opgave gedurende zijn generalaat bestond uit het 
stabiliseren van de orde die pas in 1814 door paus Pius VII weer was toegestaan. Root-
haan wordt om die reden soms wel de ‘tweede stichter van de jezuïetenorde’ genoemd.
 
De revolutie van 1848 dwong Roothaan tijdelijk de stad Rome te verlaten. Hij maakte van 
de mogelijkheid gebruik door Europa te reizen en bezocht Nederland in 1849. In 1850 
keerde hij naar het moederhuis in Rome terug. Na een lange ziekte stierf Roothaan op 
8 mei 1853 te Rome. Hij was toen 67 jaar oud. Roothaan werd begraven in een speciale 
grafkelder voor jezuïetengeneraals in de Gesùkerk. In 1953 werden zijn stoffelijke resten 
herbegraven in een zijkapel van de kerk.
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In 1927 werd gestart met het proces van de zaligverklaring van Roothaan. Het hart van 
Roothaan werd in 1935 op sterk water gezet en in een buste geplaatst. Deze buste stond 
lange tijd in de sacristie van het generalaat in Rome. Op 5 mei 1957 werd in het achterhuis 
van de pastorie van de Krijtberg het Roothaan-museum geopend. Er werden onder meer 
een haarlok, een stukje bot, zijn bureau en twee beelden bewaard. In 1993 is het museum, 
vanwege ruimtegebruik in de pastorie, naar een kleinere ruimte overgebracht. Sindsdien 
bestaat het uit twee vitrinekasten en een muurkast met diverse objecten die direct of 
indirect met pater Roothaan te maken hebben. Afnemende devotie en het uitblijven van 
wonderen hebben de zaligverklaring van Roothaan vertraagd. Hoewel het proces al lang 
stil staat, is het nooit gesloten. Om de devotie nieuw leven in te blazen werd op zondag 23 
november 2008 in de Amsterdamse kerk de Krijtberg door pauselijk nuntius François Bac-
qué een nieuwe reliekschrijn onthuld met het op sterk water gezette hart van Roothaan.
 
Tja, en dat is het eigenlijk wel zo’n beetje. Vergeleken met de geschiedenis van Paus Pius 
XII, Sint Gertrudis en Sint Norbertus is die van Roothaan weinig opwindend. En Root-
haan is dus ook nog niet zalig verklaard. Daarvoor is op zijn minst een wonder nodig. Het 
lijkt daarmee volledig gerechtvaardigd dat de kortste straat in onze buurt naar Roothaan is 
vernoemd, zonder Sint.

Marc Visschers
 

Ondernemer uit de wijk

Janine van Rooij
Ik ben in de Sint Gertrudislaan komen wonen in 1997 
met twee kinderen van 6 en 10 jaar oud. Mijn kinderen 
gingen naar school op de Wilakkers, later naar het van 
Maerlandt-lyceum. 
Na de crisis van 2009 ging het minder met detachering-
opdrachten voor de overheid, wat ik tot dan toe deed. 
Vandaar dat ik mij ingeschreven heb in sept. 2011 als 
ZZP-er. 
Als zelfstandig ondernemer geef ik yogalessen, geef 
workshops vegetarisch koken en catering. Ik ben distri-
buteur van aloë-vera producten (dranken, huidverzor-
ging en voedingssupplementen) en heb een vaste ruimte 

gehuurd bij Aquamarijn op woensdagavonden voor het geven van Ayurvedische massages 
en Ademtherapie (behandeling alleen op afspraak).
Juist door de crisis zijn mensen zich meer bewust van voeding, beweging en gezondheid. 
Ook stond ik met Vegetarische Wereldgerechten op 17 maart op de Feel-Good-Market op 
Strijp-S, waar ik veel positieve reacties kreeg. 
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Ik geef vegetarische 
workshops op locatie, 
dit kan ook bij u thuis 
(vanaf 4 tot 8 personen, 
mits de keuken groot 
genoeg is). Een leuk idee 
voor een vrienden- of 
vriendinnendag: samen 
koken, eten en oprui-
men. Meer informatie 
vindt u op mijn website: 
www.yogapraktijk-ja-
nine.nl, bellen kan ook: 
040-2115933, 

Janine van Rooij.

Bouwcommissie

Geïsoleerd van de kou
Zoals ik al schreef in het vorige nummer van de WitteWel, was ik van plan mijn huis te voor-
zien van spouwmuurisolatie. Uiteindelijk hadden zes bewoners uit de wijk óók interesse om 
mee te doen. Na een aantal bedrijven op bezoek te hebben gehad,  heb ik  -samen met twee 
medebewoners uit de wijk - een keuze gemaakt. Uiteindelijk is er niet gekozen voor wol, 
maar voor HR++EPS parels van BASF.

De korrels worden tegelijk met een lijm 
in de spouw gespoten en na enige tijd 
moet dit een vaste isoleerlaag vormen die 
niet meer kan verzakken.
Deze manier van isoleren geeft de hoog-
ste isolatiewaarde die voor onze huizen 
toegepast kan worden. Het heeft een 
hele dag geduurd om het huis van mijn 
buurman en dat van mij te isoleren. Het 
huis ziet er nu nog niet helemaal fraai uit 
met alle gaten die nog zichtbaar zijn. De 
dichtgesmeerde gaten ga ik, wanneer het 
weer wat mooier is, nog met de verf van 
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mijn huis (gebruikt in 2002) bijwerken.
Toch voel ik echt al goed dat de bui-
tenmuren niet meer zo koud aanvoelen 
dan voorheen. De laatste dagen van 
maart toen het zo koud was én ook 
nog eens zo hard waaide, was het toch 
heel wat behaaglijker in mijn kamer. 
Met name op de bank die voor mijn 
buitenmuur (zijgevel) staat. De totale 
kosten om mijn huis te isoleren zijn 
€ 1202,00 euro voor in totaal 84 m2 
muur. Bij een besparing van het gas 
van 350 m3 per jaar, zou ik dit bedrag 

binnen vier jaar ongeveer terugverdiend moeten hebben. Of dát gaat lukken laat ik vol-
gend jaar weten. 

Tijdens de kou van de afgelopen 
maanden heb ik twee foto’s gemaakt 
van mijn huis. De eerste is van mijn 
dak dat al vanaf het moment dat ik 
er woon geïsoleerd is. Er is isolatie 
(glaswolrollen) vanuit de binnen-
kant tegen het dakbeschot gemon-
teerd en afgewerkt met gipsplaten. 
Zie het verschil met de buren die 
niets aan het dak gedaan hebben.
Op tweede foto is zichtbaar dat mijn 
muur vóór de spouwmuurisolatie 
het gangetje zó goed verwarmde dat 
de sneeuw bij -4 toch direct smolt.

Driek Verdonk

Column

Sneeuw in de lente!
Wat een verrassing: viel er toch ineens - na die mooie week begin maart - weer een dik 
pak sneeuw: een week later, maar wel ruim 20 graden kouder. Ik kon het niet laten om een 
foto van mijn krokussen te maken en deze naar de redactie van WitteWel te sturen. Helaas 
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was die kou niet goed voor ze: ze 
hebben ondertussen flink geleden van 
sneeuw en vorst.
Dat deed me toch wel heel erg denken 
aan één van de verjaardagen van mijn 
man, in de vijftiger jaren. In 1956 lag 
er op 20 maart ruim 20 centimeter 
sneeuw… 
Ik zag trouwens begin maart ook een 
paar mannen met schilderbroek aan 
door de straat wandelen. Aangezien ik 
belangstellend van nature ben, heb ik 
een praatje met hen aangeknoopt en 
wat bleek? Zij voerden op verzoek van 
het bestuur, een schildersinspectie uit. 
Eén van de mannen was een verfdes-
kundige van Sigma Coatings. Wordt 
het nog mooier in onze wijk als we 
alles weer netjes opknappen!

Was het vorig jaar druilerig weer toen onze jeugd een handje hielp bij de jaarlijkse 
Opschoondag, dit jaar was het op 9 maart wel heel slecht weer. Ik denk niet dat er dit jaar 
één kind op pad gestuurd is bij die aanhoudende regen. 
Drie keer slecht weer op rij zou wel héél gortig zijn. Maar wat bleek: de tweede poging op 
zaterdag 23 maart verliep al niet veel beter. Ook toen was het weer de ijskoude spelbreker 
van de Opschoondag met een gevoelstemperatuur van -100C. Koekjes en ranja houden ze 
van me tegoed volgend jaar.

Ook ben ik benieuwd hoe de bijeenkomst geweest is die georganiseerd werd door het  
energiegezelschap in Wijkcentrum de Zuidwester  op 11 maart. Mijn man en ik zijn best 
geïnteresseerd met het oog op onze koude, stalen kozijnen maar zijn bang de karakteristie-
ke indeling van onze ramen te verliezen. En die willen we nu juist zo graag behouden: dat 
maakt ons huis nog knusser en authentieker.

Zo, en nu ga ik naar de zolder om vlag, wimpel en versiering te gaan pakken voor onze 
laatste Koninginnedag. Jullie weten ondertussen wel hoe ik daar elk jaar weer naar uitkijk. 
Hoewel: volgend jaar vieren we Koningsdag in onze wijk, misschien nog wel leuker en 
aan die naamsverandering wennen we gauw genoeg!

Een hartelijke groet allemaal van Antoinetta Paalman
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Bouwcommissie

Samenvatting inspectierapport schilderwerk
Witschilderen?
Als voorbereiding voor de informatieavond heeft het wijkbestuur een inspectie laten 
uitvoeren naar de conditie van het huidige schilderwerk. Zowel de gevels als het houtwerk 
zijn beoordeeld. De inspectie is uitgevoerd door Ad van Hirsel van Sigma Coatings en 
Hans Weemaes van ABD Building Solutions. Van de beoordeling is een inspectierapport 
opgesteld. Onderstaand zijn twee passages hieruit opgenomen. Het volledige rapport is te 
lezen op onze website (www.wittewel-sintenbuurt.nl).

Gevels
“De gevels zien er op het oog redelijk tot 
goed uit. Problemen doen zich voornamelijk 
voor boven het maaiveld en aansluitingen met 
bijvoorbeeld hekwerk en muren op balkon en 
tussenmuren. Het gevelschilderwerk vertoont 
op diverse plaatsen onthechting van de onder-
grond (bladderende verf). Oorzaken hiervan 
kunnen optrekkend vocht of onthechting zijn van 
een niet-correcte onderlaag. Op diverse andere 
plaatsen treedt onthechting op bij aansluiting 
met hekwerk dat aan het corroderen is. In beide 
gevallen is er sprake van gevolgschade indien 
het niet opgelost word.”

Houtwerk
“Op diverse plaatsen zijn de overstekken (bij 
de goten) en de overstekken van de kopgevels 
in zeer slechte staat. Op de meeste plaatsen kun 
je niet meer spreken van een verfsysteem door 
bladderend schilderwerk en houtrot. Op veel plaatsen is ook houtrot geconstateerd bij 
voordeuren en dakkapellen. Op andere plaatsen is dit door de bewoners al hersteld, helaas 
ieder op zijn eigen manier waardoor de wijk zijn samenhang verliest.”

De conclusie van het rapport is dus dat het schilderwerk van de gevels over het algemeen 
nog wel in goede staat is, maar dat de plaatsen waar het schilderwerk onthechting ver-
toond wel moeten worden aangepakt. Dit om gevolgschade aan de constructie te voorko-
men. Het schilderwerk van het houtwerk is op veel plaatsen in slechte staat. Dit zou dus 
op korte termijn moeten worden gerestaureerd.

Ad van Hirsel en Hans Weemaes
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Multimedia

Glasvezel iets voor ons?
Het bedrijf Ons Net Eindhoven faciliteert de aanleg van glasvezel in o.a. Eindhoven. Het 
glasvezel wordt aangelegd door Reggefiber. Zij hebben Ons Net ingeschakeld voor de 
promotie van het glasvezelnet. De meeste grote providers (o.a. KPN, XS4all, Vodafone, 
Scarlet, Tele2) ondersteunen deze aanpak met uitzondering van UPC. Ons Net heeft suc-
cesvol glasvezel uitgerold onder andere in Tongelre en de Schrijversbuurt en momenteel  
loopt hun campagne in Woensel Centraal.
 
Voor de dummy’s op dit gebied: het glasvezel kan gezien worden als de snelweg voor 
digitale diensten, oftewel ‘de kabel in de grond’. De providers verzorgen de herkenbare 
diensten zoals internet, televisie en telefoon. Glasvezel is veel sneller en vooral in het 
uploaden, dan de huidige (koper-) verbindingen, dus de geleverde diensten door de pro-
vider zijn ook veel sneller. Door de snelheidtoename kunnen er nieuwe diensten worden 
aangeboden zoals beeldtelefoon, internet-tv,  live camera’s op gevaarlijke plekken in de 
buurt, kerkdiensten en gymoefeningen live via het internet, etc.
 
Ons Net begint een grote campagne op 23 april a.s. met informatieavonden, flyers, bil-
lboards met info, een informatiebus op diverse locaties in Stratum, etc. Het doel van de 
campagne is dat minstens 30% van de huishoudens in Stratum voor glasvezel kiezen en 
een nieuw contract met hun provider (of overstappen naar een nieuwe provider) tekenen. 
Wanneer meer dan 30% van de huishoudens heeft getekend, wordt het glasvezelnet pas 
aangelegd. Is het minder dan de vereiste 30%, dan wordt het glasvezel niet aangelegd en 
komt de rechtsgeldigheid van  de ‘getekende’ nieuwe contracten te vervallen.
 
Wat wordt er dus van onze buurtbewoner verwacht? Laat je informeren en indien je 
glasvezel wilt hebben (voor de snelheid en eventuele nieuwe diensten) dan moet je een 
contract tekenen bij de huidige (of eventuele nieuwe met uiteraard een overstapservice) 
provider.
Meer info: http://www.onsneteindhoven.nl/ en het informatiemateriaal van Ons Net dat 
binnenkort zal verschijnen.

Dick Andriese
 

Mededelingen

Kinderoppas Tiener van bijna 14 jaar zoekt oppasadressen in onze buurt, telefoon 
040-212 23 12 of agnes@iae.nl.
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Hondenoppas gezocht

Beste buurtbewoners. Wij zijn op zoek naar 
een lieve oppas voor onze hond Layka. 
Het teefje is seven jaar oud. Ze heeft moeite 
met alleen zijn. Zodra ze alleen thuis is, 
gaat ze blaffen en ze stopt pas als er weer 
iemand bij haar is. Is er iemand die het leuk 
vindt om bijvoorbeeld een vaste ochtend of 
middag in de week gezelschap te hebben 
van deze dame? Layka is rustig en kan 
goed omgaan met kinderen en poezen. Met 
andere honden gaat het ook goed, tenzij ze 
erg druk zijn. Wandelen vindt ze leuk maar 
als er iemand is die wel het gezelschap van 
een hond wenst, maar niet kan of wil gaan 
wandelen, is dat ook geen probleem. In dat 
geval zorg ik gewoon dat ze goed is uitgelaten voordat ze op bezoek komt. We zoeken met 
name iemand die kan oppassen tijdens de schooluren op weekdagen.

Informatie kun je contact opnemen met Wendy, telefoon 06 24977064 Rielseweg 3

Oud voorzitter wijkbestuur overleden

Op 16 december 2012 is Theo Hillege overleden. Theo was de 
voorzitter van het vorige wijkbestuur, dat zich van 2000 – 2009 
sterk heeft gemaakt voor de belangen van onze wijk. Theo was 
een betrokken wijkbestuurder, vasthoudend en met oog voor 
detail, een voorvechter voor een leefbare en mooie wijk. Theo 
heeft onder meer een belangrijke bijdrage geleverd in het vorige 
witschilderproject en in iedere Witte Wel als voorzitter een redac-
tionele bijdrage geleverd. 
Wij wensen Toos, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 
toe met dit verlies. 

Namens het oude wijkbestuur,

Sjaak Verheijen
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Leefbaarheid

Een koude opschoon-knutseldag!
Op zaterdag 9 maart was het landelijke opschoondag. Onze buurt wilde - net als vorig 
jaar - meedoen met deze actie. Helaas was 9 maart een heeeeele druilerige natte zaterdag, 
waardoor we de opschoondag hebben verzet naar 23 maart.

En dit was het weekend waarin het voorspeld werd ‘syberisch koud’ te worden met daarbij 
3 tot 5 cm sneeuw in het zuiden van het land. Koud was het, en sneeuwen deed het ook, 
maar dit weerhield 15 kinderen in de buurt er niet van om samen de schouders eronder te 
zetten en een groot stuk van onze buurt zwerfvuil-vrij te maken! 

Met groot enthousiasme werd naar rommel en troep gezocht. “Mam, vies gangetje hebben 
wij he?” werd er enthousiast geroepen. Want hoe meer rommel hoe beter. Aansluitend 
volgden de kinderen namelijk een workshop waarin met het zwerfafval een mooie hoed 
werd geknutseld. Het motto was ‘opruimen staat goed, knutsel een recyclehoed’
De workshop werd verzorgd door kunstjuf Iris die ook in de wijk woont, samen met de 
initiatiefneemsters van het Buurpad (www.buurpad.nl). Met een snoepzak als dank voor 
het prikken en een mooie hoed ging iedereen weer naar huis!

Inge van Rijswijk



17

Leefbaarheid

Ouderenadviseur Glorieuxpark
Aan de Geldropseweg 170 ligt het Glorieuxpark, een woon- en zorglocatie voor alleen-
staande ouderen met een christelijke achtergrond. De ouderenadviseur die daar werkzaam 
is, kan ook iets betekenen voor alleenstaande ouderen zonder kinderen in de omgeving, 
en dus ook in onze buurt. 

Bent u een alleenstaande oudere, heeft u geen kinderen en bent u op zoek naar hulp bij 
uw lichamelijke verzorging en/of huishouding? Zoekt u ondersteuning op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en/of financiën?
Of hebt u problemen bij het aanvragen van een indicatie? Op oudere leeftijd staat u soms 
voor vragen waar u eigenlijk niet goed raad mee weet.

Ouderen-/zorgadviseur
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Leon Sleutjens en ik ben werkzaam
als ouderen-/zorgadviseur van het Glorieuxpark te Eindhoven. Samen met u zoek ik naar 
oplossingen voor uw vragen!

Wat is een ouderen-/zorgadviseur?
Als ouderen-/zorgadviseur bied ik u onafhankelijke informatie, advies, ondersteuning en 
bemiddeling. In het algemeen zijn hier geen kosten aan verbonden. U kunt bij de oude-
ren-/zorgadviseur terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals:
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• Aanvragen indicatie via het CIZ (= Centrum indicatiestelling zorg) en/of gemeente 
• Financiële regelingen • Zorgverlening • Huishoudelijke hulp • Maaltijdvoorziening
• Klussendienst • Woningaanpassing • Vervoer • Sociale en sportieve activiteiten
• Tijdsbesteding en vrijwilligerswerk • Mantelzorg • Eenzaamheid

Samen met u zoek ik naar een concrete oplossing voor uw persoonlijke situatie. Alleen-
staande ouderen, zonder kinderen, met een indicatie voor verblijf kunnen ook op het 
Glorieuxpark komen wonen. 

Meer informatie
Op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur kunt u terecht op het spreekuur op mijn 
kantoor op het Glorieuxpark. 
In andere gevallen ben ik op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch 
bereikbaar via de receptie, tel.: 040 294 75 00.
Verder is het mogelijk om per e-mail een afspraak te maken of informatie op te vragen. 
Mijn e-mailadres is adviseur@glorieuxpark.nl

Mededeling

Groepsarrangementen bij Het Cruydenhuisch

Groepsuitje, bedrijfsborrel of iets te vieren met familie? Bij wijkrestaurant Het Cruyden-
huisch kun je vanaf nu ook met grotere groepen terecht voor een lunch, borrel of diner. De 
verschillende arrangementen bestaan uit lekkere, gezonde en betaalbare gerechten. Denk 
bijvoorbeeld aan een heerlijke lunch met huisgemaakte soep en luxe sandwiches met 
gerookte kip en Provolone. Of een twee gangen menu met rundercarpaccio en gebakken 
zalmfilet in botersaus.
Ook erg handig als je een ver-
gadering hebt of een verjaardag. 
De arrangementen zijn te boeken 
voor groepen vanaf 8 personen. 
In overleg is alles mogelijk, ook 
aangepaste arrangementen.Voor 
meer informatie en een overzicht 
van de lunch- en dinerarrange-
menten kun je terecht op 
www.cruydenhuisch.nl 
Kalmoesplein 73
5643 LM Eindhoven
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Evenementen

Bonifeest
Vooraankondiging van de feestelijke opening op 23 juni 2013 van het opgeknapte Bonifa-
ciuspark. Dit feest wordt georganiseerd door de samenwerking met Bewoners Vereniging 
Sintenbuurt, Bewonersvereniging Gijzenrooi, Stichting Sintenbuurt-Noord, Stichting 
Tivoli i lov iT en Stichting Bewonersorganisatie de Burgh. Het park heeft afgelopen jaar 
een grote opknapbeurt gehad. De speeltoestellen zijn vervangen en uitgebreid. De loop-
paden zijn opnieuw geasfalteerd en de waterpartijen zijn gemoderniseerd en uitgebreid. 
Tussen 13:00 en 18:00 zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. Als het weer het toe-
laat kan er ook in het badje “gebadderd” worden. Dit zal dan tijdelijk gevuld worden. 
De officiële opening van het opgeknapte park is om 14:00 uur. Er is op dit moment nog 
niet bekend wie de opening gaat uitvoeren. Dit blijft ook voor ons nog een verrassing.

50e Wagenspel van Ariëns Toneel
Op 15 juni speelt Ariëns Toneel voor de vijftigste keer het traditionele Wagenspel. Op de 
bekende ‘platte kar’ zal het gezelschap dit jaar weer in vele wijken in Eindhoven opdui-
ken voor een optreden van ongeveer een half uur. Onder regie van Anemoon Langenhof 
zal dit jaar een speciaal voor de gelegenheid geschreven stuk van Jan Smeets ten tonele 
worden gevoerd. Alle opvoeringen vinden plaats binnen de gemeente Eindhoven en zijn 
geschikt voor alle leeftijden. Om nog meer mensen en wijken te bereiken voor deze vijf-
tigste voorstelling is het aantal voorstellingen uitgebreid. Ook is voor deze editie contact 
gelegd met muziek-, dans en zangverenigingen uit de wijken. Zij zullen meedoen aan de 
uitvoeringen, waarin theater, zang, muziek en dans tot een geheel worden gesmeed. Het 
meedoen van de verenigingen uit de wijken bevordert de samenwerking binnen de wijken 
en geeft aanleiding tot meer sociale contacten.
Oud Wagenspelers, die nog geen vooraankondiging of uitnodiging hebben ontvangen, 
worden gevraagd zich te melden om ook mee te komen genieten van deze speciale 
voorstelling. Dat kan door een berichtje te sturen naar het emailadres: info@arienstoneel.
nl of contact op te nemen met Nellie Meulemans (06-17550859). De definitieve speello-
caties voor het Wagenspel zullen ruim tevoren in de wijken in Eindhoven bekend worden 
gemaakt met flyers en posters. Ariëns toneel is te volgen via facebook.com/AriensToneel

Voorlopige speellijst:  
Maandag 24 juni 2013
19:00 uur Burghplein,Witte Dorp / 20:30 uur Park bij Sint-Bonifaciuslaan, Burghplan
22:00 uur Sint-Gerardusplein, Stratum.
Woensdag 26 juni 2013
22:00 uur Gijzenrooi, Stratum.
Voor nadere informatie en meer speeldata zie www.arienstoneel.nl



Koninginnefeest 
Maandag 29 april
In verband met de abdicatie - het afstand doen van de troon - en de 
inhuldiging van de nieuwe koning en de daarmee samenhangende activiteiten 
en televisieuitzending op 30 april, willen we de feestelijkheden in de wijk dit 
jaar verplaatsen naar 29 april. 
We hebben weer leuke activiteiten voor de kinderen en natuurlijk de 
befaamde borrel in onze Koninginnebar tot in de late uurtjes.

Fietstocht
17:30 uur: Startschot fietstocht in de Sint Adelbertuslaan
Versier je fiets, step, buggy, skelter of driewieler en doe mee aan deze vrolijk 
gekleurde fietstocht. Zorg er voor dat iedereen je kan horen!

Poffertjeskraam
Vanaf 18:00 uur is de poffertjeskraam geopend voor zowel de kleine als 
de grote liefhebbers. O.a. springkussens zorgen voor extra entertainment. 
Uiteraard moeten de kinderen zich tijdig gaan klaar maken voor hun optreden.

Playbackshow en kinderdisco
Vanaf 19:00 uur is het show time in de playbackshow. Om op te warmen 
starten we allemaal met het aanleren van de dans ‘De Sintenbuurt-style’! 
We hopen daarna op veel optredens van de kinderen. Alles mag van solo’s, 
duets, meidengroepjes tot boybands. Mail de titel van het liedje waarop je  
optreedt naar DJ Jeroen (Info@Bungamati.nl) vóór zondag 28 april.
Uiteindelijk is het de jury die de winnaar bekend maakt. Daarna kunnen de 
kinderen helemaal los gaan in de disco.

Borrel in koninginnebar
Vanaf 21:00 uur is iedereen welkom te komen borrelen en feesten in de  
Koninginnebar. Wederom willen we jullie vragen om zelf een knabbeltje of  
een hapje mee te nemen.
Tot de 29ste! Namens de Koninginnedagcommissie Sintenbuurt-Noord


