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DE LAATSTE 
WITTEWEL?

DACHT IK NIE!
 De oproep op de voorpagina van 
de vorige WitteWel loog er niet om. Óf het 
zou het laatste nummer zijn óf iemand 
moest zich nog vrijwillig aanbieden om het 
wijkblaadje drie keer per jaar in elkaar te 
draaien. Ik heb er niet lang over na hoeven 
denken. Voor u ligt daarom ‘gewoon’ weer 
de WitteWel zoals u dat gewend bent. Met 
hier en daar een nieuw likje verf zodat het er 
weer een tijdje tegenaan kan. 
Het witschilderproject zit er op. De heren 
met het boodschappenkarretje vol potten en 
kwasten zijn vertrokken en (bijna) alle huizen 
staan weer strak in de lak. Dat betekent ook 
dat een aantal leden afscheid neemt van het 
wijkbestuur. Hun laatste grote klus is geklaard 
en wie durft hun rollen over te nemen? U leest 
er in dit nummer uiteraard nog meer over. 
Het is leuk om te merken dat veel betrokken 
bewoners een bijdrage willen leveren 
aan ‘ons’ wijkje. De organisatoren van 
Koningsdag, Burendag en Halloween, de 
bestuursleden, de makers van de website, 
er zijn talloze wijkgenoten die hun kennis 
en voorliefdes met de buurt willen delen. Zo 
verschijnt er een nieuw ‘boekenhoekje’ in de 
WitteWel, hebben nieuwe columnisten zich al 
aangemeld en staat er een heuse veiling voor 
een goed doel in de steigers. Nieuwe ideeën 
zijn altijd welkom! 
De feestdagen en de jaarwisseling naderen. 
Zoals Ans Robben in haar nieuwe column 
schrijft is dit een tijd van overpeinzing. De 
wereld om ons heen is rumoerig en hele 
bevolkingsgroepen buitelen over elkaar heen 
met uitgesproken meningen over Zwartepiet, 
Trump en de opvang van vluchtelingen. Grote 
vraagstukken. En natuurlijk hebben we in de 
wijk ook onze uitdagingen maar laten we 
eerlijk zijn: hondenpoep, fietsendiefstal en 
de buurt-whattsapp zijn toch van een ander 

kaliber. Natuurlijk, het is niet leuk als er een 
hondendrol ligt op de plek waar je fiets heeft 
gestaan maar sámen moeten we daar toch 
iets aan kunnen doen?!
Laten we goed zijn voor elkaar. Draag een 
steentje bij. Houd die oude en misschien 
wel eenzame buurvrouw in de gaten en kijk 
elke dag eens om je heen naar wat er leuker 
of beter kan. We wonen in een heerlijk wijkje 
waarin we ons graag zorgeloos terug willen 
trekken met vrienden en familie. Dat wens 
ik dan ook iedereen van harte toe: een fijne 
kerst en een heel gezond en gelukkig 2017.

Rutger Lootsma
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VAN DE
VOORZITTER:

 Hierbij de eerste WitteWel van 
Rutger, onze nieuwe redacteur. We zijn zeer 
verheugd dat Driek een opvolger heeft 
gekregen in de persoon van Rutger en dat 
we zonder onderbreken de derde WitteWel 
kunnen uitbrengen dit jaar. 

Zoals eerder aangegeven zijn we ook op zoek 
naar bestuursleden voor het wijkbestuur. In 
het opinieweekblad Elsevier werd onlangs 
de wijk Stratum in Eindhoven als zeer prettig 
wonen bestempeld en ik denk dat ik rustig kan 
stellen dat de Sintenbuurt binnen Stratum 
zeker hoge ogen scoort. Het invullen van 
een bestuursrol kost hooguit twee avonden 
in de maand en er zijn genoeg zaken die de 
komende tijd kunnen worden aangepakt 
zoals parkeren in de buurt, het gebruik van 
NextDoor voor onze buurt, de samenwerking 
met bijvoorbeeld de gemeente of met 
WijEindhoven of het reanimeren van de 
buurtpreventie. Lijkt het je leuk om op een 
van deze onderwerpen mee te helpen of 
denken …. laat het ons dan weten.

Tenslotte zijn de schilders in onze buurt bijna 
klaar we hebben als bestuur de mensen 
benaderd die hun huis nog niet hebben 
geschilderd. Meer informatie over het 
Witschilderen 2016 staat er in het artikel van 
Marc die dit project vanuit het bestuur prima 
heeft begeleid.

Veel leesplezier met deze WitteWel en 
alvast Prettige kerstdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar gewenst.’
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WIJ ZOEKEN MENSEN 
VOOR EEN NIEUW 

WIJKBESTUUR M/V
 Wil je meehelpen om deze buurt 
meer gezellig, meer bruisend en mooier te 
maken? Het witschilder-project 2016 zullen 
wij nog afronden als huidige bestuur en dat 
is een mooi moment voor overdracht naar 
een nieuw bestuur. Maar er zijn genoeg 
andere zaken die kunnen worden opgepakt 
(zie voor ideeën het buurtonderzoek). Verder 
zijn er vanuit de gemeente Eindhoven 

diverse initiatieven waar wij als buurt op 
kunnen aansluiten waaronder bijvoorbeeld 
‘De Zorgzame Buurt’. De inspanning als 
bestuurslid is gemiddeld twee avonden in de 
maand. 
Wil je meer informatie of heb je zelfs 
belangstelling, neem contact op met 
Dick (dick@iae.nl of 040-2122312), 
Inge (ingevanrijswijk@hotmail.com, of  
040-8429428) of met Margo van der Ven 
(m.ven699@upcmail.nl).

BUURT ONDERZOEK
 Uit een buurtonderzoek (8 oktober 
2016) bleek dat in heel Nederland de 
buurtbewoners hun buurt met een 7,5 als 
cijfer beloonden. Wij zijn nu op zoek naar 
buurtbewoners die de komende jaren als 
wijkbestuur onze buurtwaardering op een 8 
of misschien wel een 9 willen krijgen.
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INBRAAK EN 
FIETSENDIEFSTAL

 Onze wijk is een geliefde wijk. 
Niet alleen voor ons als bewoners, ook 
het dievengilde lijkt de weg naar onze 
witte straatjes makkelijk te kunnen 
vinden. In de buurt-app verschijnen dan 
ook regelmatig berichten over gestolen 
fietsen, woninginbraken of andere nare 
gebeurtenissen. Niet verwonderlijk want een 
rondgang door de straten laat zien dat op 
talloze plekken de spullen voor het grijpen 
liggen. 
Het klinkt misschien wat ‘asociaal’ maar bij 
inbraakpreventie moet je je eigenlijk afvragen 
hoe je er voor zorgt dat de inbreker niet bij jou 
maar bij je buurman in wil breken. Wat kun je 
doen om hem jouw huisje stilletjes voorbij te 
laten gaan? 
Inbrekers willen allereerst vooral niet gezien 
worden. Hoge struiken vinden ze heerlijk. Ze 
zijn dol op verstopplekken waar geen licht 
brandt zodat ze niet gezien of later herkend 
kunnen worden. Zorg daarom voor goede 
verlichting en weinig beschutting. 
Een dief komt niet bij je binnen omdat er een 
schaal met lekkere koekjes op tafel staat. Maar 
voor die iPad, iPhone en die leuke laptop die 
pontificaal in het zicht liggen wil hij wel zijn 
best doen. Houd alle waardevolle spullen uit 
het zicht. Die grote ramen in onze wijk lijken 
wel de etalages van de Media Markt. ’s Avonds 
en vooral tijdens vakanties kun je het beste 
alles goed weg leggen.
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: 
doe alles altijd goed op slot. Dat geldt niet 
alleen voor ’s nachts want geloof het of niet; de 
meest geliefde tijd om in te breken is tussen 
8 en 10 ’s morgens. Inbrekers kunnen dan 
lekker opgaan in de massa klusjesmannen, 
ouders die hun kroost naar school brengen 
en mensen die naar het werk gaan. Geef toe, 
’s morgens kijk je niet op van een vreemd 

gezicht in de wijk, ’s avonds en ’s nachts wel. 
Gelegenheid schept de dief. In onze wijk staan 
de fietsen voor het grijpen. Misschien helpt 
het als we allemáál onze twee- en driewielers 
voortaan zoveel mogelijk in de achtertuin 
neerzetten. Ik ben er zelf getuige van geweest 
dat fietsendieven hun buit gewoon optillen, 
in een bus gooien en rustig de wijk uit rijden. 
Het is in een handomdraai gepiept. Opgelet 
dus!
Voor meer informatie over inbraakpreventie 
kun je terecht op de websites www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl en https://www.
politie.nl/themas/woninginbraak.html. 



Te hard door uw straat?! 
Er zijn nog 30 km stickers 
beschikbaar

Mocht u interesse hebben; stuur 
een mail naar info@wittewel-
sintenbuurt.nl
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BERICHT
UIT HET

‘HOGE NOORDEN’
Dag lieve ex-buurtgenoten,
Daar was ik dan toch nog een keer, op de 
valreep van 2016, met een kort bericht uit 
Twente.
We genieten al volop van het leven hier 
en zien duidelijk verschillen in tradities en 
cultuur, ook al is het maar een uur en drie 
kwartier rijden. Glunderende kindergezichtjes 
tijdens Sint-Maarten en nog even, dan klinken 
de midwinterhoorns hier. En we hebben ook 
al genoten van het zogenaamde burlen van 
de edelherten. 
Eerder dan verwacht was ons huis verkocht 
en konden we naar de aanleunwoning waar 
we oog op hadden. En nu, een paar maanden 
verder, zijn we allebei blij dat we de stap gezet 
hebben. We wonen nu vlak bij de Holterberg 
en denken er aan om een Kooikerhondje aan 
te schaffen. We hebben al kennis gemaakt: ze 
is nu vijf weken oud en luistert naar de naam 
Zorra. Goed voor onze dagelijkse beweging, 
nietwaar?!
Van mijn voormalige buurvrouw uit 
Eindhoven, hoorde ik dat het bestuur van 
WitteWel er mee gaat stoppen. Hopelijk is dat 
niet naar aanleiding van het uiteenvallen van 
de redactie. 
Mijzelf kennende zal ik, wanneer ik iets hoor 
van onze oude buren, wellicht nog wel een 
keer in de pen klimmen om een teken van 
leven uit het ‘hoge noorden’ te geven.
Vanuit Nijverdal wensen mijn lieverd en 
ondergetekende iedereen een mooi en vooral 
gezond 2017 toe!
Met een hartelijke groet, Antoinetta Paalman
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‘Zuivering’ door Sofie Oksanen
 Sofie Oksanen, 07 januari 1977, 
is een Finse schrijfster met een Finse vader 
en een moeder uit Estland. Met haar boek 
‘Zuivering’ (Puhdistus) brak ze door en won 
ze tal van prijzen. Dit boek is inmiddels in 
39 talen vertaald. Oksanen beschrijft in dit 
boek een nu nog steeds actueel gegeven: 
wat is de invloed van Rusland op de 
inwoners van de Baltische staten, Oekraïne 
en Finland. De hoofdpersoon, Aliide Truu 
(betekent trouw / loyaal in het Estisch), 
probeert zich te zuiveren van een schuld 
die nog dateert uit de tijd van de politieke 
zuiveringen na de Tweede Wereldoorlog. 
Hamvraag: wanneer is je geweten eigenlijk 
schoon? Het is algemeen bekend hoe 
onderdrukkers de taal manipuleren om wat 
krom is recht te doen lijken. En taal speelt 
een grote rol in deze roman. Het verhaal 
speelt zich af in Estland en bestrijkt een 
tijd van 1936 tot 1992. In dit tijdsbestek 
hebben er diverse machtswisselingen, 
veranderende ideologieën en loyaliteiten 
plaatsgevonden. Zaken die van grote 
invloed zijn op de hoofdpersonen. Thema’s 
als verraad, schuld, trouw, schaamte en 
opofferingsgezindheid komen samen in dit 
verhaal waarin vooral vrouwen centraal staan. 
De epiloog is verrassend en legt scherper 
bloot dan dat de hoofdpersonen doen, wat 
de onderdrukkingsmechanismen van een 
totalitaire staat zijn. 

TIPS VANUIT HET BOEKENHOEKJE
 Het lijkt me leuk vanuit mijn achtergrond (Neerlandicus) en een toenemende 
interesse voor lezen, tips door te geven. Het worden eigenzinnige tips omdat ik vind dat 
dag- en weekbladen al voorzien in wat er nu op de markt verschijnt. In elke Witte Wel geef ik 
voortaan een tip over een buitenlandse en een Nederlandse (waaronder ook het Vlaams en 
Zuid Afrikaans taalgebied) auteur, zo u wilt schrijver.
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‘De ontelbaren’ door Elvis Peeters
 Elvis Peeters, geboren in 1957 in 
Grimbergen, is het muziekpseudoniem van Jos 
Verlooy en tevens het schrijverspseudoniem 
van het duo bestaande uit Verlooy en zijn 
vrouw Nicole van Bael. In ‘De ontelbaren’ 
uitgegeven in 2006, wordt het verhaal van 
Europa uit de doeken gedaan. Europa dat 
overspoeld wordt door hordes vluchtelingen. 
Hoe actueel kan een boek zijn. In poëtische 
taal toont de schrijver zowel het perspectief 
van de migranten als dat van de bewoners 
van het ontvangende land. Het verhaal 
verbeeldt de angst voor het oncontroleerbare 
en ensceneert de onzekerheidsgevoelens van 
de Europeanen. In het begin lijkt het allemaal 
nog los te lopen maar langzamerhand raakt 
de samenleving vergaand ontwricht. In het 
laatste deel wordt de ‘ondergang’ verbeeld 
en lijkt het een beschrijving van Dante’s 
inferno. Toch is er hoop zo je wilt. De mens is 
een flexibel wezen dat zichzelf voortdurend 
opnieuw moet uitvinden en gedoemd is 
eeuwig in beweging te blijven. Hij wil nl. het 
universele verlangen ergens een thuis te 
creëren, inlossen; hoe dan ook. Een boek dat 
onder je huid kruipt.

Mocht het zo zijn, dat u er al een of alle twee 
gelezen hebt, herlees ze met bijv. de actualiteit 
in uw achterhoofd. Vragen, opmerkingen: 
mail ze gerust: ansrobben@outlook.com.
Veel leesplezier, de koude wintermaanden 
‘lezen’ zich ervoor. 

Ans Robben
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WITSCHILDEREN
 Eind oktober 2016 heeft 
Schildersbedrijf Liebregts haar 
werkzaamheden in de wijk afgerond. Voor 
het wijkbestuur dus een mooi moment om 
de balans van het project op te maken. Het 
zit nog in de planning om na de volledige 
afronden nog een volledige evaluatie van het 
proces te houden, zodat we hiervan kunnen 
leren voor de toekomstige schilderprojecten. 
Vooruitlopend hierop nemen we in deze 
WitteWel hier alvast een voorschot op.

De tussenstand
Op 5 november 2016 heeft het wijkbestuur 
een ronde gemaakt door de wijk en een 
inventarisatie gemaakt van de woningen die 
nog niet waren geschilderd. De adressen die 
nog niet waren geschilderd hebben op 22 
november 2016 een brief van het wijkbestuur 
ontvangen. Verder hebben wij op 17 
november van Schildersbedrijf Liebregts de 
laatste update van de opdrachten ontvangen. 
Hieruit blijkt het volgende:
• Van de 261 woningen in de wijk  
 heeft Schildersbedrijf Liebregts er  
 176 geschilderd.
• 62 woningen zijn door andere  
 schildersbedrijven of door bewoners  
 zelf geschilderd.
• Van 3 woningen is bekend dat deze  
 nog worden geschilderd door een  
 ander schildersbedrijf.
• Woningcorporatie Trudo heeft nog  
 7 woningen in de wijk. Via één van de  
 bewoners hebben wij vernomen  
 dat deze woningen in 2017 worden  
 geschilderd. Dit moeten we echter  
 nog bevestigd krijgen van Trudo.

Naar aanleiding van de brief hebben circa 
6 bewoners contact met het wijkbestuur 
opgenomen. De redenen waarom nog was 

geschilderd zijn divers maar de verwachting 
is dat deze eigenaren in 2017, na de winter, 
alsnog gaan schilderen. Helaas blijven er 
nog wel enkele woningen over die nog niet 
zijn geschilderd en waarvan ook nog niet 
direct bekend is waarom er niet geschilderd 
is of wanneer dit alsnog zal gebeuren. Het 
wijkbestuur zal zich blijven inspannen om 
de eigenaren van deze woningen alsnog 
te bewegen om te gaan schilderen. Verder 
verzoeken wij alle bewoners of eigenaren die 
een brief hebben ontvangen en nog geen 
contact met ons hebben opgenomen om dit 
alsnog te doen. De contactgegevens staan 
in de brief maar mailen kan ook naar het 
algemene emailadres van het wijkbestuur:  
info@wittewel-sintenbuurt.nl. 
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Verder is Schildersbedrijf Liebregts gestart met 
het crediteren van de collectiviteitskorting 
aan de deelnemers. De garantiecertificaten 
moeten nog worden verstrekt.

Het proces
Het huidige witschilderproject is, voor zover 
wij weten, het eerste project in de wijk dat 
door het wijkbestuur geheel op eigen kracht is 
gedaan. Er is geen ondersteuning geweest van 
de gemeente Eindhoven of Woningcorporatie 
Trudo, zoals bij de afgelopen beurten wel het 
geval was. Naar aanleiding van de berichten 
over eerdere projecten hadden we daar 
eerlijk gezegd ook niet zoveel behoefte 
aan. Bij het vorige project bijvoorbeeld, 
werd er door Woningcorporatie Trudo een 
behoorlijke financiële bijdrage voor de 
bemiddeling gevraagd, zonder dat voor veel 
bewoners duidelijk was welke tegenprestatie 
hiervoor werd geleverd. Voor het opstellen 
van de werkomschrijving hebben wij wel 
gebruik gemaakt van de documenten van 
de eerdere schilderprojecten, de kennis van 
Jos Broekx van Sigma Coatings en de kennis 
van enkele relaties die vaker professioneel 
schilderwerkzaamheden uitbesteden. Door de 
gekozen werkwijze menen wij erin geslaagd 
te zijn om de werkzaamheden tegen een zeer 
concurrerende prijs in de markt te zetten. Ook 
de eigenaren die andere schildersbedrijven 
het werk hebben laten uitvoeren, konden 
hiervan profiteren. Daarbij is ook nog een 
langere garantie dan gebruikelijk verkregen. 
12,5 jaar bij een 2-laags schilderbeurt! 
De volgende schilderbeurt kan daardoor 
eigenlijk direct aansluitend op het aflopen 
van de garantieperiode van start gaan. 

Over de uitvoering van het werk zijn wij echter 
minder tevreden. Onder de deelnemers aan 
het collectieve project heerst de nodige 
onduidelijkheid over de voorbehandeling 
van het schilderwerk en de droogtijd tussen 
de verflagen. Bij de volgende beurt kan 
deze onduidelijkheid grotendeels worden 
voorkomen door in de prijsaanvraag hiervoor 
een betere omschrijving op te nemen. 
Maar ook het gebrek aan toezicht tijdens 
de uitvoering van het werk was debet aan 
de wat stroeve uitvoering. Het wijkbestuur 
had niet de financiële middelen om een 
toezichthouder in te huren en helaas is 
het niet gelukt om in de wijk hiervoor een 
vrijwilliger te vinden.

Marc Visschers
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HALLOWEEN 2016
 Ook dit jaar heeft er weer een 
supergezellige, spannende en lekkere 
Halloweenavond plaatsgevonden. 
De kinderen kunnen allemaal weer een jaar 
vooruit met de opbrengst van één avond 
“trick or treaten”.
Ondanks dat het een maandagavond was, 
was de opkomst toch erg hoog. Dank jullie 
wel daarvoor! 
Gelukkig waren de weergoden ons gunstig 
gezind, waardoor het ook na de griezeltocht 
door de wijk goed toeven was bij de soep- , 
chocomel-, en glühweinkraam. (en niet te 
vergeten de marshmallows en popcorn van 
de bbq…)

Het lijkt wel of elk jaar meer bewoners 
aandacht besteden aan het zo eng en mooi 
mogelijk versieren van de huizen. Dat is 
natuurlijk extra leuk!
De kinderen hebben ook weer erg hun best 
gedaan er op en top uit te zien. Zelfs Dolfje 
Weerwolfje was van de partij! Ook enkele 
papa’s hebben de avond van hun leven gehad 
en zich lekker kunnen uitleven met het laten 
schrikken van de kinderen.
Iedereen heel erg bedankt voor weer 
een gezellige avond samen en we hopen 
natuurlijk dat jullie er volgend jaar allemaal 
weer bij zullen zijn. 

Jessica Berger

Ps. En laten we vooral de “echte” 
Halloweenavond (31 oktober) in ere houden. 
Zo valt er ook doordeweeks eens een feestje te 
vieren!
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BRUTALE EKSTER!
 Eén van de grootste vogels die je 
hier in onze tuinen ziet in de Sintenbuurt, is 
de ekster. Eigenlijk een hele mooie vogel uit 
de kraaiachtigen. De vogels is ongeveer 40 
à 50 cm groot (dit vooral door zijn erg lange 
staart) en heeft een opvallende zwart-wit 
verenkleed. De spanwijdte is zelfs wel 60 tot 
65 cm. Wanneer de zon er op schijnt, is het 
zwart niet overal zwart, maar diep glanzend 
paars groen blauw. 

Hij scharrelt zijn kostje voornamelijk op de 
grond bij elkaar, zoals insecten en aas. De 
beesten lopen niet echt, maar springen lijkt 
het wel, met verschillende afstanden per 
sprong over de grond. Een weggegooide 
boterham of niet-opgegeten snack gaat er 
ook erg gemakkelijk in.

Je ziet ze vaak met z’n tweeën: ga er dan maar 
van uit dat het een paartje is. Dat blijven deze 
beesten zolang ze leven. Tot het voorjaar zijn 
ze vaak met meerderen; dan zijn het hun 
jongen van dat jaar daarvoor die graag in 
familieverband bij elkaar zijn tot de broedtijd 
begint. Een ekster bouwt een groot nest, maar 
zeker niet erg gestructureerd. Het lijkt dikwijls 
een grote bos takken in een boom. Soms 
nestelt de ekster ook in een struik in tuinen. 
Wanneer ze jongen hebben zijn het geen 
leuke buren voor andere vogels en halen ze 
zelfs nesten leeg. Zowel de eieren, als de pas 
geboren vogels, worden aan de jonge eksters 
gevoerd.

Het geluid dat de ekster maakt is lelijk en 
schor; zelfs een beetje griezelig.
Ze kunnen wel het geluid na doen van andere 
vogels, maar waarom ze dat doen is mij niet 
duidelijk.

Als er een kat in de buurt is, vallen ze die soms 
wel met meerderen tegelijk aan. Meestal 
schijnaanvallen onder een luid kabaal, om zo 
de kat schrik aan te jagen.
De vogel is erg nieuwsgierig en men zegt dat 
hij glimmende voorwerpen en sieraden steelt 
om mee naar zijn nest te nemen. Maar dat is 
niet waar: wél zal hij dingen die hij in zijn bek 
heeft en niet kan opeten onder de bladeren 
verstoppen in de hoop dat het later wel 
eetbaar is geworden doordat het half verrot 
is of er insecten op af komen die hij wel kan 
opeten. 

Bij het voeren van de vogels in je tuin zal hij 
niet al te sociaal zijn naar andere grote vogels 
en heel wat gemakkelijker naar kleine(re) 
vogels. Maar kleine vogels zullen op hun 
buurt weer uit de buurt blijven omdat ze deze 
als hun natuurlijke vijand zien. Maar dit geldt 
dan voor de ekster alleen in de tijd dat ze 
jongen hebben: toch nemen kleinere vogels 
het zekere voor het onzekere.

Driek Verdonk 



14

KRUIDEN RECEPT: 
LAURIER

 Dit is de laatste aflevering van 
een kruidenrecept met kruiden uit onze 
kruidentuin. Maar niet getreurd, we blijven u 
op de hoogte houden van leuke kruidentuin-
nieuwtjes!

Onze tuin ligt er deze dagen ‘winters’ bij. De 
planten zijn uitgebloeid en uitgegroeid en 
door de kou ligt er mooi wit laagje rijp op alle 
blaadjes en takjes. Zo ook bij de enige echt 
groenblijvende struik in onze kruidentuin: 
de laurier (Latijnse naam: Laurus nobilis). 
Het is een houtachtige plant die bloeit met 
kleine witte bloemetjes. Oudere planten 
krijgen zwarte bessen met slechts één zaadje. 
De bladeren zijn ongeveer 5 cm groot en 
voelen leerachtig en glanzend aan. Je kunt 
deze blaadjes het hele jaar door oogsten 
en dan vers gebruiken of laten drogen. Let 
op: de naam laurier wordt soms gebruikt 
voor de (giftige) laurierkers (Latijnse naam: 
Prunus laurocerasus), een struik die veel in 
hagen gebruikt wordt, maar geen enkele 
verwantschap met de echte laurier kent.

Laurier komt oorspronkelijk uit warmere 
streken, namelijk uit het Midden Oosten 
rondom het gebied van de Eufraat en 
de Tigris (het huidige Iran en Irak). Een 
matige Nederlandse winter kan de plant, 
zeker in beschutting, wel overleven. De 
Grieken brachten de struik tijdens hun 
veroveringstochten mee. De laurier was 
voor hen het symbool van wijsheid en glorie. 
Winnaars van de toenmalige olympische 
spelen kregen een krans gemaakt van 
lauriertakken cadeau als teken van hun 
overwinning. In het Nederlands verwijzen 
een aantal woorden en uitdrukkingen naar 
dit gebruik: ‘laureaat’, ‘op zijn lauweren rusten’, 
‘gelauwerd zijn’ en ‘lauweren oogsten’. 

Het blad van de laurier wordt veel gebruikt 
in stoofpotten en soepen, maar ook in 
stamppotten (bijvoorbeeld van zuurkool). 
Je kunt het blad niet opeten; het wordt mee 
gestoofd om zijn smaak af te geven. Laurier 
maakt ook deel uit van een ‘bouquet garni’, een 
bundeltje bijeengebonden kruiden dat veel 
in de Franse keuken gebruikt wordt. Je kunt 
zo’n kruidenbundeltje makkelijk zelf maken 
door twee takjes peterselie, één takje tijm en 
één laurierblad met een touwtje samen te 
binden. Maar hier gaan we laurier gebruiken 
voor een winters drankje: glühwein!

Glühwein met laurierblad

Benodigdheden
1 fles rode wijn

300 ml water
1 sinaasappel
halve citroen
1 laurierblad

3 kruidnagels
2 kaneelstokjes

150 gram (bruine) suiker
100 ml cognac
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Bereidingswijze:
Verhit de wijn met het water op een laag vuur. 
Snijd de sinaasappel en citroen in schijven en 
doe die samen met de specerijen en suiker 
bij de wijn. Laat het geheel dan 20 minuten 
trekken op een laag vuur – het mag niet gaan 
koken want dan verdwijnt er teveel alcohol. 
Laat wat afkoelen en zeef de sinaasappel, 
citroen en specerijen eruit. Roer de cognac 
erdoor en serveer. Proost!

Geneeskrachtige werking
Ten slotte: er wordt gezegd dat laurier ook 
medicinale krachten heeft. Het wordt vooral 
gebruikt bij darmproblemen, maar zou 
ook werken tegen bronchitis, keelpijn en 
reumatische klachten. Daarnaast zou het een 
natuurlijk antidepressivum zijn. Laurier wordt 
ook gebruikt om laurierdrop te maken. Ten 
slotte zou laurier werken als afweermiddel 
tegen muizen: strooi wat laurierbladeren in je 
keukenkastjes en de muizen lopen er met een 
grote boog omheen. Het schijnt dat ze niet 
van de sterke aromatische geur van laurier 
houden. Proberen dus maar!

Aard, Agnes, Brigit, Hanne, Marianne, Rachel 
en Inge

Iedere eerste zondag van de maand werken we 
vanaf 10:00 in de kruidentuin. Je bent van harte 
welkom om mee te helpen, aanmelden is niet 
nodig.

KERSTVIERING IN DE 
WILGENHOF

Op woensdag 21 december vindt in 
zorgcentrum De Wilgenhof weer de 
jaarlijkse kerstviering plaats. Drie klassen 
van basisschool De Klimboom spelen er 
het kerstverhaal na, zingen kerstliedjes 
met de bewoners en krijgen de kans om te 
vragen hoe Kerstmis vroeger werd gevierd. 
Traditiegetrouw een heel gezellig en leuk 
ochtendje waar de senioren uit onze wijk ook 
van harte welkom zijn!
De viering vindt plaats op woensdag 21 
december van 10:30 tot 11:30 uur in de 
Speckzaal van Zorgcentrum Wilgenhof aan de 
Gasthuisstraat 1 in Eindhoven. Wees welkom! 
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Niet duidelijk? Dat kan toch niet zo moeilijk 
zijn?
Weet je dat 75% van de vrouwen een verkeerde 
BH maat draagt?! Ik meen het echt: vrouwen 
zouden vaker naar de lingeriespeciaalzaak 
moeten gaan om zich de juiste maat aan te 
laten meten. Het zit niet alleen fijner, het staat 
ook nog eens mooier. 

En? Wat zijn de volgende stappen van 
Pieternel? 
We willen graag een webshop op onze 
website (www.pieternellingerie.nl) en we 
zijn steeds actiever omtrent  Mammacare. 
Steeds meer mensen in de wijde omgeving 
waarderen de nieuwe opzet van de winkel 
waar de klant nog steeds echt dankbaar is. En 
daar doe je het uiteindelijk toch voor.

Lijkt het jou ook leuk om kort en bondig iets 
over jouw onderneming te vertellen? Stuur een 
bericht naar info@wittewel-sintenbuurt.nl en 
we maken er iets moois van.

ONDERNEMER
IN DE WIJK

 Waarschijnlijk bent u er al 
honderden keren langs gereden: Pieternel 
Lingerie & Mammacare aan de Leenderweg. 
De etalagepoppen met een iets groter 
maatje kunnen bijna niet aan uw aandacht 
zijn ontsnapt. Onze wijkbewoner Koen van 
de Kemenade, vaak herkenbaar aan zijn 
skateboard, runt de zaak al sinds 2008 en 
vertelt graag meer over Pieternel.

Een lingeriespeciaalzaak, hoe rol je daar in?
Mijn moeder had al een lingeriespeciaalzaak 
met de naam Pieternel in Deurne die in 
de wijde omgeving al 50 jaar bekend was. 
Zelf wist ik na een wereldreis nog niet zo 
goed wat ik wilde maar in 2008 is Pieternel 
verhuisd en zijn we ons samen gaan richten 
op Mammacare. We willen onze klanten heel 
graag een winkel bieden waar vrouwen nét zo 
kunnen winkelen als voor hun borstamputatie 
of borst-besparende operatie. Dat vinden we 
echt belangrijk en daar was in Eindhoven 
volgens ons nog behoefte aan.

En vanwaar die bewuste keuze voor 
Mammacare en niet alleen voor lingerie?
Het klinkt heel gek maar in 2012 zag ik opeens 
het licht. Ik zag een jongetje met suikerziekte 
voor me die een snoepwinkel binnenliep. 
Óveral lekkernijen maar helaas niet voor hem. 
Of misschien een klein hoekje waar hij maar 
uit een paar snoepjes kon kiezen. Toen heb ik 
me voorgenomen om de lingeriezaak zó in te 
richten dat het voor álle vrouwen toegankelijk 
is, dus ook voor Mammacare klanten die zo’n 
ingrijpende operatie achter de rug hebben. 
Nu kunnen zij bij Pieternel terecht voor zowel 
de protheses als voor lingerie en badmode. 
Alles in de winkel is ook voor iedereen 
geschikt.  We adviseren er graag over de juiste 
maat en vorm want dat blijkt vaak nog niet zo 
duidelijk.



Er zijn nog twee 
sneeuwschuivers over uit 
2014! 

Mocht u interesse hebben; stuur 
een mail naar info@wittewel-
sintenbuurt.nl
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MEVROUW
KIKKERBIL

Jarenlang woonde ze tegenover ons. Een 
lieve oude dame die altijd vrolijk naar ons 
zwaaide als ze ons naar buiten zag stappen. 
Ze zag mij onze eerste ooievaar ’s nachts in 
de tuin zetten toen ik nog geen vier uur papa 
was. Ook bij de tweede stond ze vooraan in de 
rij om te feliciteren. Er ontging haar niets. Ze 
zat er altijd. Tot 2013.
Ik denk nog vaak aan haar als ik haar huisje 
voorbij loop. Automatisch werp ik er nog 
steeds een blik naar binnen om te zien of alles 
er ‘ok’ is. De nieuwe bewoners zullen me wel 
een erg nieuwsgierige overbuurman vinden 
maar het zit er, ruim twee jaar later, nog 
steeds in. Even checken. Gewoon om te zien 
of alles goed gaat. 
Haar laatste jaren ging ze achteruit. Ze begon 
zich zorgen te maken. Niet alleen om haar 
steeds brozere gezondheid maar ook om de 
wereld om zich heen. Mevrouw Klinkenbijl 
werd 93. Onze dochter noemde haar 
mevrouw Kikkerbil, dat was makkelijker uit te 
spreken door een driejarige. Maar opeens was 
die oprechte glimlach achter dat grote raam 
verdwenen. Geen verjaardagskaartjes meer 
in de bus. Geen gezwaai meer. Onze kinderen 
hebben er echt aan moeten wennen. 

Achteraf zien we in hoe knap het eigenlijk 
was. Op haar hoge leeftijd onderhield ze nog 
een sociaal netwerk. Ze had vriendinnen in 
de buurt die op haar letten. Kinderen die nog 
regelmatig langs kwamen. En bij de eerste 
sneeuwvlokken zag ik onze overbuurman al 
met een sneeuwschuiver op weg naar haar 
voordeur. Toegegeven, hij was altijd een paar 
vlokken sneller dan ik maar we hielden haar 
allemaal wel goed in de gaten. 
De winter staat voor de deur. Ons wijkje lijkt 
soms uit louter jonge gezinnen te bestaan 
maar er wonen ook veel ouderen die 
misschien wel een handje geholpen kunnen 
worden. Met een praatje, een sneeuwvrij 
tuinpad en een extra oplettend oogje. 
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BOMEN
 Het is er weer voor: koud, vroeg 
donker, warm binnen. Een boom opzetten 
over de actualiteiten zoals die ons dagelijks 
bereiken via de krant, tv en de social media. 
Over de verkiezing van Trump tegen alle 
verwachtingen in, de oorlogen in vele delen 
van de wereld, het etnisch en religieus 
geweld, de zwarte Piet-discussie, de zorg van 
en voor ouderen, de verrijking van weinigen 
en de verarming van velen, de eindigheid 
van fossiele brandstoffen, het groeiende ego 
dat ons met oogkleppen tooit. Genoeg dacht 
ik zo om, in een veilige omgeving, het er 
met vrienden en een goed glas wijn over te 
hebben. Alhoewel.......dat laatste is slecht voor 
zo wat alles in de mens. Het zij zo, ik geniet er 
van.
 
In deze tijd met de kerstdagen voor de deur 
kunnen we ook letterlijk een boom opzetten. 
Een boom als symbool voor het licht dat ‘even’ 
wat minder aanwezig is maar in die zin alvast 
de blik richt op de naderende lente vol zon en 
lengende dagen. 

Ik vind onze wijk, de Sintenbuurt, een van 
de mooiste van Eindhoven. De kleur van de 
huizen draagt daar sowieso aan bij, zeker 
nu er op de meeste weer een vers en fris 
laagje is aangebracht. Het voelt voor mij als 
thuiskomen; bij ons op de Bertus, noemen wij 
dat onderling. Onze wijk kenmerkt zich ook 
door prachtige, bijna majestueuze, bomen 
in allerlei soorten en maten. Laatst toen ik de 
Adelbertuslaan uitliep, miste ik opeens een 
boom. Hé, wat is hier gebeurd en waar is die 
boom naar toe? Wie vertrekt er nu uit onze 
wijk? Ik hoop dat er wel een nieuwe voor in de 
plaats komt? Als je -zoals ik- houdt van de vier 
jaargetijden en het Hollandse weer dan zijn 
bomen bij uitstek de illustratie daarvan. Laten 
we ze koesteren.

Ans Robben



Attentie!

WhattsApp

buurtpreventie
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DE
BUURTWHATTSAPP

 Het zal de leden van de 
BuurtWhattsapp niet zijn ontgaan dat dit 
handige communicatiemiddel niet altijd 
wordt gebruikt waar het oorspronkelijk voor 
is bedoeld: het signaleren van verdachte 
situaties en het geven van informatie 
die voor de leden relevant is. Een goed 
voorbeeld daarvan was de verplaatsing van 
de buurtborrel naar een andere locatie. De 
BuurtWhattsapp was toen een uitkomst.

De buurt-app is bedoeld als een buurtwacht 
en niet als een buurthuis. De vraag naar een 
goede klusjesman hoort er dus niet in thuis, 
net zo min als dat tweedehands kinderfietsje 
dat in de verkoop gaat. Door dergelijke 
berichten te plaatsen kunnen berichten die er 
écht toe doen over het hoofd worden gezien 
of niet snel opgemerkt. Voor het plaatsen van 
advertenties en oproepen kun je prachtig 
gebruik maken van de Facebook pagina 
‘Sintenbuurt-Noord’.

Verdachte situaties
Inmiddels maken ruim 5300 buurten in 
Nederland gebruik van een buurtwhattsapp 
om verdachte situaties te signaleren, te 
melden en eventueel te verstoren. Samen met 
de politie is de SAAR-methode bedacht die 
duidelijk aangeeft wat te doen bij verdachte 
situaties:

- S = Signaleer
- A = Alarmeer 112
- A = App om je waarneming bekend  
  te maken aan anderen (alleen 
  actuele meldingen)
- R = Reageer door bijvoorbeeld naar  
  buiten te gaan en contact te  
  maken met de persoon. 

De bedoeling is het verstoren van de plannen 
van de verdachte persoon (“de zaak stuk 
te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan 
zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje 
met de persoon of laat duidelijk merken dat 
je de persoon écht gezien hebt. Dat laatste 
is vaak al voldoende om de verdachte af 
te schrikken en de benen te nemen. Speel 
nooit voor eigen rechter en waarschuw bij 
‘heterdaad’ altijd eerst 112. 

Ben je nog niet aangemeld bij de buurtapp, 
stuur dan een sms/app met je naam en 
nummer naar 
Evelien Koerselman (06-41247536) en je 
wordt toegevoegd. 
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FIJNE
FEESTDAGEN

EN
EEN GELUKKIG

2017

VEILING 
 In 2017 staat er weer een aantal 
leuke evenementen op het programma zoals 
Koningsdag (27 april), de Nationale Burendag 
(23 september), Halloween en Sint Maarten.
Eén van deze evenementen willen we uit-
breiden met een veiling. Onder deskundige 
leiding van een veilingmeester worden uw 
(nog waardevolle) tweedehands spullen wel-
licht verkocht aan geïnteresseerde wijkgeno-
ten. Een deel van de opbrengst gaat naar een 
goed doel in de regio. 
Details over de veiling volgen uiteraard nog 
maar tot die tijd kunt u al bedenken welk 
item u zou willen laten veilen. Denk bijvoor-
beeld aan apparatuur, gereedschap, kunst, 
spelcomputers, fietsen, stepjes en andere ar-
tikelen die nog in goede staat verkeren. Maar 
misschien veilt u liever een uurtje bijles? Of 
een kookworkshop? Alle serieuze items zijn 
welkom en samen schenken we ook nog eens 
een mooi bedrag aan een goed doel. Wacht 
dus nog even met Marktplaats en houd het 
apart voor de Sintenbuurtveiling! 
We houden u graag op de hoogte van de 
planning en de details. 
Rutger Lootsma en Bram Wijnen   


