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Redactioneel
Voor u ligt de tweede editie van 2013. We ontvangen tegenwoordig zoveel artikelen uit de 
wijk dat in deze WitteWel nog kopij zit die in de vorige editie niet meer paste. Ook zijn 
het afgelopen veel initiatieven opgestart in de wijk, zoals de burendag en de kruidentuin, 
waarvan in deze WitteWel verslag wordt gedaan. Ook van de enquête over het witschilde-
ren doen we in deze WitteWel een eerste verslag. Een kleine tip van de sluier lichten we 
hier al op. De meerderheid van de inzenders wilden in 2015 - 2016 schilderen. Dat wordt 
dus de periode waarop het wijkbestuur zich gaat richten. Meer weten? Lees dan vooral het 
artikel in deze WitteWel. Lees verder ook over ondernemers in de wijk en nog veel meer. 
De wijk bruist, dat blijkt ook weer uit deze WitteWel. We wensen u weer veel leesplezier.
De redactie
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Van de voorzitter
Hierbij weer een WitteWel met onder andere de resultaten van onze enquête over het 
Witschilderproject Sintenbuurt Noord. Iedereen bedankt voor het invullen van de enquête 
en mocht je het formulier niet hebben ingevuld of ingeleverd dan is dat nog steeds moge-
lijk bij een van de adressen zoals in de enquête vermeld. Wij hebben de uitkomst van de 
enquête goed bestudeerd en op basis daarvan een is er een aanpak bepaald voor het eerst-
volgende Witschilderproject. In dit nummer zullen we daar meer informatie over geven.
Een neveneffect van de enquête was het verzamelen van de emailadressen van de buurt-
bewoners. We hebben nu bijna 200 mailadressen op 260 huizen dus dat is een prima basis 
om vaker mail te gebruiken om informatie te delen. Heb je jouw mailadres nog niet door-
gegeven, laat het ons dan snel weten. Voor de duidelijkheid .. er blijft altijd een papieren 
WitteWel verschijnen.
Onze buurtavond op 9 april jl  was in de Basisschool  ‘De Klimboom’ in onze wijk en op 
deze wijze wil ik de organisatie van de Klimboom voor hun gastvrijheid, met name Linda 
Jansen Tops, hartelijk bedanken voor deze geslaagde avond.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf zijn enkele buurtbewoners druk bezig met het organiseren 
van een Burendag op 21 september en één van de activiteiten op die dag is de opening van 
de kruidentuin aan de Rielseweg. Deze initiatieven zijn geweldig en maken onze buurt 
nog leuker!
Rest mij nog om eenieder veel plezier te wensen bij het lezen van deze Wittewel.

Dick Andriese

Bedankje aan Paul Willems, 5 jaar bestuurslid
Paul heeft besloten om na vijf jaar te stoppen met het werk voor 
het bestuur. In deze periode heeft hij allerlei klussen gedaan 
uiteenlopend van het mailen van de WitteWel Nieuwsfl its tot aan 
het ophalen van de spullen bij een van onze Opschoondagen. 
Hierbij wil ik Paul bedanken voor zijn inzet in ons bestuur en 
we gaan hem zeker missen. Paul heeft wel aangegeven dat hij 
nog steeds beschikbaar is voor hand en span-diensten zoals het 
rondbrengen van de WitteWel.
Ons bestuur bestaat nu uit vijf personen en we hebben voorals-
nog besloten om niet op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid. 
We werken liever met een aantal specialisten die het bestuur on-
dersteunen dan elke keer weer een bestuurslid te benoemen. Het 
aankomende witschilderproject gaat zeker veel werk betekenen, 
dus hierbij doen wij direct een oproep voor mensen, liefst met 
bouwkundige kennis, die ons willen assisteren.
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Mededeling

Burendag 21 september
Douwe Egberts en het Oranjefonds organiseren al zeven jaar burendag. En dit jaar voor 
het eerst ook in de Sintenbuurt Noord. Op burendag is er extra aandacht is voor je buren 
en kan je met z’n allen wat doen voor de buurt. Op verschillende plaatsen in de buurt 
ontstonden initiatieven voor de burendag. Inmiddels zijn deze bij elkaar gevoegd en blijft 
het groeien met steeds meer mensen en ideeën. Nadat we hadden besloten burendag te 
organiseren was de vraag wat gaan we dan doen? Een barbecue lag voor de hand en die 
gaat er dan ook komen. Na een oproep op facebook kwam het idee om iets te doen met 
het plan voor de kruidentuin aan de Rielseweg. Hieraan is al hard gewerkt en daarom ligt 
er een compleet plan dat zo uitgevoerd kan worden. Het enige wat nodig is, is geld. 
Een subsidieaanvraag bij het Oranjefonds was helaas net te laat. Daarom gaan we nu 
burendag gebruiken om geld in te zamelen zodat de kruidentuin alsnog op een latere 
datum gerealiseerd kan worden. Het bestuur heeft al afgetrapt en een bijdrage toegezegd, 
het begin is dus gemaakt! Er zullen verschillende activiteiten zijn om geld in te zamelen 
voor de kruidentuin. Voor de kinderen uit de buurt is er een sponsorloop. Bij de flyer van 
de burendag heeft iedereen een formulier voor de sponsorloop ontvangen. Ga langs in de 
buurt, bij opas en omas, vaders en moeders en wie je maar kan bedenken om geld in te 
zamelen. Voor alle deelnemers zal er een leuk bedankje zijn. Heb je het formulier niet of 
heb je er nog een nodig dan kan je deze vinden in het burendagartikel op de website.
Ook wordt er een loterij georganiseerd. Loten zullen de dag zelf worden verkocht en er 
zijn natuurlijk mooie prijzen te winnen. De barbecue zal plaats vinden vanaf vijf uur. 
Voor de drank wordt gezorgd, hiervoor vragen we wel een bijdrage van € 1 per drankje 
om ook zo geld in te zamelen. De barbecue zal besteld worden en het is daarom de bedoe-
ling dat iedereen zelf betaald. Wil je meedoen? Dan kan je je inschrijven via de website 
of via de flyer die iedereen in de bus heeft gekregen. Ook zijn er nog vrijwilligers nodig 
voor de activiteiten overdag en voor de barbecue.  De afwas is al geregeld dus schrijf je 
gerust in! Ook dit kan via het formulier op de website of het inschrijfformulier dat je in de 
bus hebt gekregen. Hopelijk wordt de burendag een succes en hebben we binnenkort een 
kruidentuin en een nieuw jaarlijks evenement in de Sintenbuurt Noord!

Virginie van de Linden

Leefbaarheid

Bonifeest
Door een druk op een toeter waardoor de fontein ging wer-
ken, is op zondag 23 juni jongstleden het het Sint Bonifaci-
uspark heropend door wethouder Mary Schreurs  
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Het park is het afgelopen jaar grondig onder handen genomen en zo veel mogelijk in 
de oude staat hersteld. Er is nieuwe beplanting, de paden zijn geasfalteerd en er is een 
nieuw watersysteem wat moet zorgen voor een betere waterkwaliteit in het park. De zes 
buurtverenigingen rondom het park, waaronder ook wijzelf, hadden gezamenlijk een 
programma in elkaar gedraaid om de opening een feestelijk tintje te geven. Er was een 
seniorenplein waar oude foto’s werden getoond van de oude wijken rondom het park, 
inclusief een toelichting door medewerkers van Eindhoven in Beeld. Er waren ook boek-
jes te koop van Tivoli en Burghplan. Door de organisatie ‘EcoBomen’ werd rondwande-
lingen verzorgd met uitleg over de bijzondere bomen in het park.
Er was muziek, onder andere verzorgd door een optreden van Tambourijnen, 
The Ruggeds, La Cantina Jazz (een van hun eerste optredens in deze samenstelling en 
zeer geslaagd), Kevin Madero met Nederlandsta-
lige muziek en tenslotte wat steviger werk door de 
Voltage. 
Op het terrein waren grote speeltoestellen neer-
gezet die goed werden gebruikt. Voor de kleine 
kinderen was er op het terras bij de fontein een 
tent opgezet waar geschminkt werd en natuurlijk 
was daar ranja en snoep aanwezig. Voor de grote 
kinderen was er een kabelbaan  aangelegd over de 
vijver en kon er met bootjes worden gevaren.
Als bewonersverenigingen kunnen we terug kijken 
op een geslaagd feest met een redelijk aantal 
bezoekers uit de aangrenzende buurten. Helaas 
was het weer erg wisselvallig waardoor we te vaak 
moesten stoppen om te schuilen voor een regen-
bui. Maar het was die dag ook heerlijk genieten als de zon scheen ....

Dick Andriese

Leefbaarheid

Onze kruidentuin 
Doel: 
Een groep van ongeveer 10 vrijwilligers (allemaal woonachtig in Sintenbuurt-Noord) zou 
graag een kruidentuin aanleggen en onderhouden in een gedeelte van het gemeenteplant-
soen aan de Rielseweg. Het is de bedoeling dat dit een kruiden- tuin wordt van, voor en 
door de buurt. De tuin, die door de vrijwilligers uit de buurt zal worden onderhouden, is 
voor iedereen toegankelijk: om er kruiden te plukken of om een praatje te maken. 
De tuin biedt zo een extra gelegenheid om elkaar als buurtbewoners te leren kennen. 
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Draagvlak:
Aan de direct omwonenden van het beoogde plantsoen is bij een huis-aan-huis bezoek 
gevraagd wat ze van dit initiatief vonden, en of ze bezwaar tegen een kruidentuin ‘voor 
de deur’ hadden. Alle bewoners reageerden heel positief. Bij twee huizen bleek niemand 
thuis, ook niet na meerdere bezoeken. Bij deze huizen is een brief in de bus gedaan met 
informatie over de plannen en een emailadres voor eventuele vragen en opmerkingen. 
Hierop is geen reactie gekomen, zodat we ervan uitgaan dat alle omwonenden de krui-
dentuin zien zitten. Daarnaast is het idee van de kruidentuin gepresenteerd op 9 april 
2013, tijdens een buurtavond georganiseerd door de buurtvereniging Stichting Sintenbuurt 
Noord o.l.v. voorzitter Dick Andriese. De opkomst op deze avond was groot, en ook daar 
werd enthousiast op het initiatief gereageerd.

Aanleg:
Ons voorstel is om de kruidentuin aan te leggen in een gedeelte van het plantsoen aan de 
Rielseweg. We willen graag de speelse lijn die dit deel van het plantsoen heeft volgen, en 
kopiëren daarom de buitenlijn van de bestaande beplanting ter afscherming van de tuin. 
We stellen voor om de tuin drie meter breed te maken. In het midden komt een (stenen) 
pad te liggen van 60 cm breed, zodat alle vakken met kruiden makkelijk te bereiken zijn. 
Deze vakken zullen ongeveer een vierkante meter zijn. De tuin wordt afgesloten met een 
haag van struiken (bijvoorbeeld van hetzelfde soort als nu al in het plantsoen staan, of 
met ligusterstruiken om in de stijl van de buurt te blijven), en aan beide zijkanten met een 
hekje/poortje, zodat honden niet makkelijk naar binnen kunnen. 

Onderhoud:
Als de kruidentuin eenmaal is aangelegd, willen we een keer per maand een ochtend (bij-
voorbeeld op zaterdag) samen in de tuin werken om die te onderhouden: onkruid wieden, 
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de kruidenplanten onderhouden, en de haag snoeien als dat nodig is. De kruidentuin aan de 
Pasteurlaan (wijk Eikenburg- de Roosten) werkt ook met dit model en dat gaat erg goed.

Middelen:
Op dit moment zijn er nog geen middelen om de kruidentuin aan te leggen. Voor de aan-
leg van de tuin is het volgende nodig:
* Gras weghalen, grond omspitten en eventueel aanvullen met nieuwe aarde.
* Stenen voor het middenpad.
* Hekjes aan weerzijden van de kruidentuin.
* Planten om de afscheidende haag te vormen (bv ligusterstruiken).
* Vaste kruidenplanten.
Een bijdrage van de gemeente (die kan ook in natura) is daarom erg gewenst. 

Planning:
We willen graag dit najaar beginnen met het aanleggen van de kruidentuin, zodat volgen-
de zomer iedereen in de buurt kan genieten van de verse kruiden uit de tuin.

Contact:
Namens de groep vrijwilligers treden op als contactpersonen:

Inge Sieben, Sint Bernulphuslaan 17, telefoon: 040 211 04 36
Agnes van Dijk, Norbertuslaan 2, telefoon: 06 226 10 549
Algemeen email-adres kruidentuin: kruidentuin@nrbrt.nl

Brigit vander Vrande, Inge Sieben en Agnes van Dijk

Sintenbuurt-Noord geeft licht in de gangetjes
Het heeft even geduurd maar 
naar heel wat geregel en gemaild 
te hebben heeft het bestuur een 
aantal lampen ingekocht en er 
een paar geleverd om aan te 
sluiten. Eén van de bewoners van 
de Sint Bonifaciuslaan heeft er 
onder andere een ontvangen en 
ook inmiddels aangesloten. Paul 
Willems (inmiddels oud bestuurs-
lid) en ik als fotograaf zijn ook 
daadwerkelijk gaan kijken of deze 
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lamp een mooi plaatsje heeft gekregen en hebben de lamp op foto gezet. Voor wie ook 
nog een lamp wil plaatsen: het bestuur heeft er nog een paar tot hun beschikking. Aanvra-
gen kan via info@wittelsintenbuurt.nl

Driek Verdonk

Leefbaarheid

5e straatborrel Roothaanstraat 
Ver voor we van de burendag 
gehoord hadden, organiseerde 
de Roothaanstraat al een eigen 
straatborrel. Op 22 september 
wordt deze voor de vijfde keer 
georganiseerd. Het is een een-
voudig concept: een partytent, 
een paar statafels en stoelen,  
glazen,  drank en borrelnootjes. 
Voor de kinderen stoepkrijt, 
bellenblaas en wat lege blikken 
voor blikwerpen en een kaart-
spel.
Op de achtergrond muziek en 
tegen het eind van de middag 
een paar pizza’s: zó gaat de 

middag gezellig om. Een prima moment om eens met buren te kletsen die je anders alleen 
maar voorbij ziet rijden of die ene keer in hun voortuin ziet werken, maar dan zelf eigen-
lijk geen tijd hebt voor een praatje.

Misschien dus wel voor de Roothaanstraat de laatste straatborrel in september, mocht de 
burendag in de wijk een succes worden. Voor mij persoonlijk is het geen probleem dat we 
‘onze’ straatborrel dan voortaan in het voorjaar organiseren, wat jullie Roothaan-ers?! 

Driek Verdonk

Mededeling

Geen borden meer voor het vegen
Jullie hebben het misschien al opgemerkt: ik ben gestopt met het plaatsen van de borden 
om aan te geven dat er weer geveegd wordt in de straat.
Tot drie keer toe heeft de aannemer op een andere datum geveegd dan was doorgegeven 
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door de gemeente. Elke keer heb ik daarover contact opgenomen met diegene die hiervoor 
binnen de gemeente verantwoordelijk is. Deze gaf antwoorden als “De aannemer heeft 
zich vergist”, “Het is een nieuwe aannemer en alle begin is moeilijk”, en “Ik zoek het uit, 
maar nu kan ik er ook niets meer aan doen”. 
Omdat ik het gevoel had dat het niet zou verbeteren, was dat voor mij het moment dat ik 
het zonde vond van mijn inspanning. Ik heb de gemeente ondertussen laten weten dat 
ik geen borden meer plaats en het betreur dat men bij de gemeente zo gemakkelijk omgaat 
in het aansturen van  onderaannemers én ons belastinggeld.

Driek Verdonk

Leefbaarheid

Actiepakket 30 km
Onlangs stond het volgende bericht op onze facebookpagina: ‘Werd zojuist voor de derde 
opeenvolgende dag met hoge snelheid ingehaald op de gelijkvloerse kruising van de 
Sint Bonifaciuslaan (30 km) ter hoogte van het kinderdagverblijf (!)....’. In samenwerking 
met het SRE en het ORVM is er de zogenaamde ‘verkeersdoos’ ontwikkeld. De doos is 
ontwikkeld in het kader van de verkeersveiligheid met onder meer een actie rondom de 
handhaving in 30 km zones  en bevat zaken zoals kliko-stickers, vlaggen en flyers. 
De doos is aan onze buurtvereniging uitgereikt en we willen dan ook gaan onderzoeken 
of de 30 km zone in onze buurt beter nageleefd kan worden. We roepen hierbij mensen op 
die eventueel hierover mee willen denken met het bestuur. 

Dick Andriese

Leefbaarheid

Terres Des Hommes Eindhoven en omgeving 
Misschien heeft u hem al gezien: de fonkelnieuwe Terre Des Hommes winkel op de 
Heezerweg 298 / 300. De winkel in tweedehands spullen is begin juni gestart. Met de 
opbrengst van de winkel worden projecten ondersteund van Terre des Hommes. Deze 
organisatie zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen. In de Terre des Hommes-
winkels worden gebruikte goederen van goede kwaliteit zoals kleding, speelgoed, huisraad 
en curiosa ingenomen en verkocht. De winkel wordt volledig gerund door vrijwilligers. 

Voor de winkel zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers en goederen voor de verkoop. 
Meer weten? Neem contact op met Greetje Terpstra, voorzitter van Terre des Hommes 
Eindhoven e.o., op telefoonnummer: 06 539 33 764.
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Energie

E-on exit
In september 2012 heeft E-on bij mij zonnepanelen geïnstalleerd; daar heb ik al genoeg 
over geschreven en ga ik het dus niet meer over hebben. Overigens: de panelen hebben tot 
nu toe zo’n 2.400 kWh opgeleverd, wat ongeveer in de lijn van de verwachting ligt. Welis-
waar iets minder dan de 2.800 kWh die ze voorgerekend hadden, maar de zomer is pas laat 
op gang gekomen. 
De opbrengst is op jaarbasis ongeveer 2.500 kWh. Maal € 0,22 levert dat een besparing 
van € 550 per jaar op stroomkosten.
Maar voor mij was er reden genoeg om naar een andere stroomleverancier over te stappen. 
Mede door wat er ná mijn jaarafrekening nog met E-on voorgevallen is. Op 25 mei ontving 
ik de jaarafrekening die meeviel: ik had - zoals verwacht - minder verbruikt. Na de factuur 
bestudeerd te hebben, zag ik dat er niets vermeld werd over de terug geleverde energie.  
Dus maar even gebeld, met als eerste reactie van E-on: “Oh, maar dat is niet bekend bij 
ons”.  Ik ben nog net niet ontploft: nota bene op advies van E-on zelf heb ik een slimme 
meter moeten aanschaffen, zodat ik zelf geen meterstanden meer door hoefde te geven. 
De meterstanden zouden volledig automatisch bij de energieleverancier af te lezen zijn…
Na uitleg van mijn kant kreeg ik te horen dat het voor E-on nog niet mogelijk was om de 
terug geleverde stroom te verwerken op de jaarafrekening. Dit moet handmatig gedaan 
worden en daarna als nog later verrekend. De verwachte verwerkingstermijn zou een 
maand of twee zijn. Nu is het bedrag inmiddels verrekend en dat heeft inderdaad zolang 
geduurd. Omdat ik helemaal klaar was met E-on ben ik naar een andere energieleverancier 
overgestapt en betaal nu ongeveer hetzelfde maandbedrag. Maar ontvang wél € 348 euro 
welkomstpremie (overstappremie), daar hoef ik verder helemaal niets voor te doen!
Per 13 augustus 2013 ontvang ik gas en elektriciteit van Energiedirect, maar de rekening 
van E-on blijft ondertussen óók nog komen. Vanaf 25 mei tot nu heb ik 994 kWh terug 
geleverd. Wanneer ik op 3 september einde van de middag naar E-on bel, krijg ik te horen 
dat er nog ‘19 wachtenden voor mij zijn’. Dit blijft een gebed zonder eind, maar ik volhard 
en houd jullie op de hoogte. Voor nu stop ik er geen tijd meer in en ga snel verder met de 
WitteWel opmaken. Deze moet  tenslotte bijna naar de drukker!

Driek Verdonk

Oproep
Voor mijn exposities ben ik op zoek naar een sokkel of blok van minimaal 50 cm hoog en 
breedte/diepte minimaal 30 x 35 cm. Tevens zoek ik ook een theaterspot. Misschien dat 
er een buurtgenoot is die zoiets heeft en ’t kwijt wil? Geeft dit door aan Agnes van Dijk: 
Telefoon: 06 22610549, http://www.agnesvandijk.nl
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Bouwcommissie

Enquête witschilderen
Naar aanleiding van de goed bezochte voorlichtingsavond op 9 april van dit jaar heeft het 
wijkbestuur een enquete gehouden over het witschilderen. Van de 261 verstuurde enquetes 
zijn er 114 tijdig retour ontvangen. Een respons van 44 % dus. Het kan natuurlijk altijd 
beter maar de respons is naar onze mening hoog genoeg om de enquete als representatief 
te laten gelden voor de hele wijk. De volledige uitslag van de enquete komt nog op onze 
website te staan. Onderstaand geven we alvast een eerste overzicht van de antwoorden op 
enkele vragen.

Vraag 1: hoe belangrijk vindt u de algemene uitstraling 
van de wijk?
Uit het diagram blijkt dat de meeste bewoners de uitstraling 
van de wijk heel belangrijk vinden.

Vraag 2: wat vindt u de huidige algemene uitstraling van 
de wijk?
De uitstraling van de wijk wordt gewaardeerd van neutraal 
tot een beetje netjes.

Vraag 3: hoe belangrijk vindt 
u het aanzicht van de huizen 
voor de uitstraling van de 
wijk?
Deze vraag is door het overgrote deel van de inzenders met 
een 5(!) beantwoord. Het aanzicht van de huizen wordt dus 
zeer belangrijk gevonden voor de wijk.

Vraag 5: hoe beoordeelt u zélf het schilderwerk van uw 
eigen muren?
De overgrote meerderheid van de inzenders waardeert het 
schilderwerk van de eigen muren als goed tot zeer goed.
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Vraag 6: hoe beoordeelt u zélf het schilderwerk van uw 
eigen buiten houtwerk?
Het schilderwerk van het eigen buitenhoutwerk wordt door 
veel mensen als redelijk gewaardeerd en door een meerder-
heid als goed tot zeer goed.

Vraag 8: wanneer vindt u dat de muren witgeschilderd 
moeten worden?
Uit het antwoord blijkt dat de meerderheid van de bewoners 
vindt dat de muren in 2015 - 2016 moeten worden geschil-
derd. Het wijkbestuur zal zich dan ook op deze periode rich-
ten. Concreet betekent dit dat we begin 2015 zullen starten 
met het opstellen van een offerte aanvraag en het uitnodigen 
van schildersbedrijven om hierop in te schrijven.

Vraag 9: vindt u dat ook het buiten houtwerk collectief 
moet worden geschilderd?
Uit de enquête blijkt dat van de inzenders een minder-
heid vind dat het buiten houtwerk collectief  moet worden 
geschilderd. De inspanningen van het bestuur zullen zich 
dus in eerste instantie uitsluitend richten op het collectief 
witschilderen van de muren. Waar mogelijk zullen wij ech-
ter ook de mogelijkheid aan individuele bewoners bieden 

om ook het houtwerk te laten schilderen.

Vraag 12: wat voor soort huis woont u?
Van de inzenders woont er slechts 1 in een huurwoning. 
De overige inzenders wonen allemaal in een koopwo-
ning.

Vraag 13: bent u bekend met de bepaling in uw koopcon-
tract over het collectief witschilderen?
Uit de antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de inzen-
ders is over de deze bepaling.
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Tenslotte hadden we de gelegenheid geboden om opmerkingen te maken. Veel inzenders 
hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Het wijkbestuur gaat nog met de opmer-
kingen aan de slag maar hieronder volgt alvast een bloemlezing.

“Afvalcontainers niet zichtbaar aan straatzijde opbergen”
“In ons huis was ik geregeld de muren af. En wij hebben geen houtwerk”
“Houtwerk schilderen - uitsluitend dakoversteek - hebben kunststoffen ramen en deuren. 

2) Groot speeltuig op straat werkt zeer verloederen, hoort in achtertuin thuis - taak van 
buurtpolitie. 

3) Slecht of niet onderhouden voortuinen, idem.”

“Heel belangrijk voor mij is het vervangen van het houtwerk (aan zijkant of misschien wel 
meer)”

“Ik vind het gevelwerk er over het algemeen nog goed uitzien. Als iedereen de ‘pro-
bleem’zones even aanpakt kunnen we er nog wel een tijdje mee door naar mijn mening.”

“Gezamenlijk verven van het houtwerk vinden wij geen optie. Als de uitstraling van de 
wijk belangrijk is dan lijkt het ons verstandiger om de bewoners een te attenderen op de 
vele speeltoestellen die her en der verschijnen op de groenstroken. Iedereen is hier toch 
voorzien van een tuin?”

Zomaar een mooi plaatje van onze wit geschilderde huizen
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“Volgens mij hoeft mijn type woning geen buiten houtwerk dat onderhoud behoeft. 
Ik neem aan dat de offerte dermate modulair zal zijn opgezet (geen hout, geen kosten). 
Ik denk zelf dat een collectieve dakenactie ook niet verkeerd is (isolatie, dakbeslag, pan-
nen) dito regengoten. Deze zijn er slechter aan toe.”

“Kosten erg hoog, moet anders kunnen!”

“Graag offerteaanvragen bij lokale schilders, bij voorkeur ZZP-ers of MKB Klein.”

“Bestuur Sintenbuurt, erg bedankt voor jullie inzet!!”

“Zou het mooi/goed vinden dat het houtwerk voor al de huizen ook wit geschilderd 
word.”

“Kan de mogelijkheid onderzocht worden van schuine parkeerstroken aan een (1) kant 
van de straat.”

“Persoonlijk voel ik voor een spaarsysteem zoals ook in het Tuindorp”

“Aandacht: ook alle aanbouwen wit!”

U ziet, mocht het witschilderen het wijkbestuur gaan vervelen, dan zijn er nog genoeg 
andere zaken die om aandacht vragen. Tenslotte willen wij alle inzenders heel erg bedan-
ken voor de moeite. 
De respons en de vele goede suggesties motiveren zeker om vaker dit soort acties te orga-
niseren.

Het wijkbestuur.

Collum:

Zomerzotheid
Wat hebben we deze zomer uiteindelijk toch 
een mooie zomer gekregen. Veel en vaak 
hebben mijn man en ik genoten van alle 
bedrijvigheid in de tuin. Het was een drukte 
van jewelste: er vloog van alles af en aan in 
de vlinderstruik en de hortensia’s. Wat dat 
betreft vind ik het geweldig dat er vanuit 
de wijk een initiatief is genomen voor een 
publieke kruidentuin. 
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Ik kan bij wijze van spreken niet wachten tot ik basilicum mag gaan knippen. En dat wil 
ik best ruilen voor een paar bruikbare stoeptegels die ons in de weg staan en zó een mooie 
herbestemming krijgen in de paden van de kruidentuin. De redactie heeft mijn gegevens, 
dus dat is snel geregeld!
Dit mooie weer nodigde uit voor leuke feestjes en daar was het Bonifeest er één van. 
Het was wel jammer, vind ik, dat de mediagenieke burgemeester Rob van Gijzel er niet bij 
was, maar dat maakte er de gezelligheid niet minder om. 
Voor mijn fotohobby heb ik daags voor Koninginnedag een paar heel aardige kiekjes 
geschoten. Een daarvan heb er naar de redactie gestuurd.
En gelukkig: er staan nog enkele leuke buurtfeesten op de nazomerkalender! 
Op 21 september is de burendag Sintenbuurt-Noord met afsluitende barbecue en sponsor-
run voor kinderen De kinderfietstocht ten bate van de bovengenoemde kruidentuin. 
Uit betrouwbare bron (mijn lieve buurvrouw) weet ik dat de eigenzinnige Roothaanstraat 
op 22 september ook weer de jaarlijkse straatborrel houdt.
Ook ga ik proberen te achterhalen wanneer ik volgend jaar de vlag mag uithangen voor 
het eerste Koningfeest: dat is tenslotte ook iets wat je maar een keer meemaakt.
Oh ja, ik heb ook die interessante infoavond over onder andere het witschilderproject 
bijgewoond. U weet ondertussen al wel dat ik erg graag op de hoogte ben van wat in mijn 
buurt en wijk speelt. Daarom hebben mijn man en ik ook de enquête ingevuld voor dit 
project.
En zo gaan we ondertussen weer richting de herfst en hoewel ik de zomer erg fijn vind, 
kijk ik stiekem nu al uit naar langere avonden en kaarsjes mét een glaasje port. Proost!

Antoinette Paalman

Kinderfietstocht 29 april j.l.
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Mededeling:

Ondernemers in de wijk?
In deze WitteWel laten we twee ondernemers aan het woord. Wanneer u ook een onder-
nemer bent en het leuk vindt om een tekst te schrijven over u en uw bedrijf, dan kunt u 
de kopij zelf schrijven en naar ons toezenden. De lengte van het artiekel graag kort en 
informatief houden. (max 500 woorden) Liefst met foto van uzelf en enkele foto’s over uw 
product of dienst. Wij laten u weten of en wanneer uw artikel wordt geplaatst.

De redactie

Interview

Kinderopvang in de buurt
Ons zoontje gaat sinds een jaar of twee met veel plezier naar het kinderdagverblijf op de 
Sint Lidwinastraat, tegenover het park. De laatste tijd heeft kinderopvang te maken met 
veel veranderingen, en is er ook in onze buurt het een en ander veranderd. Reden om eens 
te gaan praten met Iris van Hoof, locatiemanager van Korein Kinderplein.

Wat biedt Korein eigenlijk allemaal aan in onze buurt?
Korein biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in het gebouw aan de Sint Lidwi-
nastraat 2, PeuterPlaza (de oude peuterspeelzaal) tegenwoordig in hetzelfde gebouw, en 
Buitenschoolse opvang (Bso) in het schoolgebouw van de Klimboom (onderbouw) en in 
het gebouw aan de Lidwinastraat 1 (bovenbouw). In totaal gaat het om meer dan 
250 kinderen. Natuurlijk niet allemaal uit de Sintenbuurt maar onze ervaring is wel dat 
zo’n 90% van de kinderen als ze 4 zijn doorstromen naar de Klimboom. We werken dan 
ook nauw samen met de basisschool. Onlangs is de vestiging van Korein aan de Heezer-
weg gesloten, en is de peuterplazagroep daarvan bij de Sint Lidwinastraat gekomen. 

Wat is er de laatste tijd veranderd in het peuterwerk? 
De gemeente Eindhoven heeft als visie dat ieder kind met dezelfde start aan de basis-
school moet kunnen beginnen. Of ouders nu werken of niet. Gemeente, schoolbesturen, 
welzijnsorganisaties en kinderdagverblijven hebben gezamenlijk de visie uitgewerkt. 
Dit heeft er toe geleid dat kinderopvang en de oude peuterspeelzalen worden geïntegreerd. 
Kinderen leren het meest van elkaar. Sociale vaardigheden in een groep, taal, voorbe-
reiding op school door middel van VVE programma (vroeg voorschoolse educatie), en 
vergroten van de zelfstandigheid is voor alle peuters van belang. De gemeente stimuleert 
ook dat alle peuters deelnemen, zodat elke kleuter met een goede start kan beginnen aan 
de basisschool. 
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Wat voor activiteiten doen jullie met de kinderen?
We werken met alle leeftijden themagericht. We zijn nu bijvoorbeeld met de dagopvang 
begonnen met het thema de Bakker. We lezen dan bijpassende boekjes en zingen liedjes 
over het thema, knutselen, etc. En de kindjes zijn bijvoorbeeld naar de Bakker in de buurt 
geweest. Dat vonden ze erg leuk. Ouders worden middels een themabrief geïnformeerd 
zodat ze ook thuis met hun peuter hierop kunnen doorpakken en weten wat hun kind beleeft.
Kinderen bij de Bso mogen zelf meedenken welke thema’s ze leuk vinden om te doen en 
helpen ook met het bedenken bij de activiteiten. Zo stimuleren we zelfstandigheid en zijn 
de kinderen erg betrokken bij de activiteiten. 

Bij de Bso beginnen we binnenkort weer met het thema “vreemde landen”. Ook betrek-
ken we ouders en familie regelmatig bij een activiteit en staan er voor de komende 
maanden weer leuke dingen op de planning zoals een verrassingsactiviteit met ouders, 
lampionnenoptocht en kerstviering. Op onze facebookpagina kunnen ouders de activitei-
ten met leuke foto’s bekijken. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om ook in de buurt actief te zijn. Zo hebben we al 
een aantal keren de buitenspeeldag georganiseerd. We willen nadenken in hoeverre wij 
nog meer voor de buurt kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden 
(zoals babymassage), ruimtes te verhuren of een bijdrage te leveren aan een buurt- of 
wijkdag. Als de bewoners van de Sintenbuurt nog ideeën of suggesties hebben, dan hoor 
ik dat graag!  (suggesties mogen naar info@wittewel-sintenbuurt.nl) 

Inge van Rijswijk
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Ondernemer uit de wijk:

Caroline Peeters
Ik ben kunstenaar en architect. Sinds 2010 heb ik 
mijn atelier aan huis, op Piuslaan 157, waar ik aan het 
werk ben en workshops geef. Ik maak
Bewaarplaatsen + Keramiek.  Als mens ben ik altijd 
al gefascineerd geweest door (willen) bewaren en 
mijn kunstwerken komen dan ook voort uit deze fas-
cinatie. Leidraad in alles wat ik maak is de volgende 
uitspraak uit ‘de kleine prins’, van Antoine de Saint
Exupery:

‘Wat je ziet is maar een omhulsel, het 
belangrijkste blijft verborgen’.Mijn 
werk bestaat uit doosachtige, hand-
gemaakte objecten en sieraden van 
keramiek. Vrij werk of in opdracht. 
Op maat gemaakte, persoonlijke 
vormen voor bewaren en herinneren 
gebakken in klei. Van kleine doosjes 
voor om je nek, mini-doosjes aan een 
ketting om de tandjes van je kinderen 
in te bewaren of een haarlokje van 
je geliefde, familiejuwelen die je als 
huissieraad neer kunt leggen op een 
mooie plek als symbool voor samen 
zijn en verbinden, tot grote mijmerdozen waarin je verschillende herinnerdingen bij elkaar 
kunt bewaren en dozen geschikt als urn. Kortom: bewaarplaatsen. Daarbij gebruik ik ver-
schillende technieken en materialen, met keramiek als belangrijkste toepassing.  
Ik sta op kunst en keramiekmarkten, heb werk in verschilende galeries, doe mee aan 
en organiseer exposities. Daarnaast geef ik workshops voor kinderen én volwassenen 
waar ik graag het plezier van het (samen) maken overdraag en hoop te inspireren op het 
gebied van bewaren-herinneren-verbinden. Ik heb bijvoorbeeld voor een aantal verzor-
gingstehuizen een workshop georganiseerd waar ik samen met bewoners en bezoekers 
een gezamenlijk kunstwerk gemaakt heb. Voor Vitalis Brunswijck hebben we ‘de wereld 
van Brunswijck’ gemaakt: een grote bol waar de aangeschoven bewoners en hun (klein) 
kinderen mensfiguurtjes op gemaakt hebben. 
Meer info en foto’s vind je op mijn website en facebookpagina.
www.carolinepeeters.nl,  Mail: info@carolinepeeters.nl,  telefoon: 06 388 13 484. 
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Historie:

Sint Adelbertuslaan
Deze aflevering de geschiedenis van de, op het eerste 
gehoor, meest adellijke van alle straatnamen in onze wijk. 
De Sint Adelbertuslaan dus, waarvan de naam ontleend is 
aan missionaris Adelbert van Egmond. Om de bewoners 
van de Sint Adelbertuslaan meteen maar uit de droom te 
helpen: er was weinig adellijks aan Sint Adelbertus. Adel-
bert van Egmond was een uit Ierland afkomstige missio-
naris die naast het verkondigen van het evangelie ook een 
wonder zou hebben verricht. Van de levenswandel van 
Adelbertus is weinig te vinden, anders dan dat Adelbertus 
gedurende ongeveer vijftig jaar als missionaris onder de 
West-Friezen zou hebben gewerkt. Aangezien Adelbertus 
al in 740 overleed en mensen in die periode gemiddeld 
niet ouder dan een jaar of veertig werden, lijkt vijftig 
jaar echter nogal lang. Verder was Adelbertus volgens de 

overlevering heel zachtaardig en zeer nederig.

Na de dood van Adelbertus ontstond een cultus rondom zijn graf. Boven het graf werd 
door een aantal dorpelingen een kerkje gebouwd, dat in de negende eeuw door de Noor-
mannen werd verwoest. Vanwege de wonderen die bij het kerkje zouden hebben plaats-
gevonden, trok het kerkje veel publiek, wat voor een aanzienlijke bron van inkomsten 
zorgde. 

In de 10e eeuw is over het leven van Sint Adelbertus een biografie opgesteld. Hierin staat 
beschreven hoe Adelbert aan de non Wilfsit opdracht geeft om zijn stoffelijke resten te 
vereren. Niet echt een staaltje van nederigheid dus. Graaf Dirk I heeft op aandringen van 
Wilfsit de beenderen van Adelbert op laten graven. Bij deze werkzaamheden ontstond een 
geneeskrachtige bron, die de naam “Adelbertusput” kreeg. Verder liet Dirk I een kapel 
bouwen waar de beenderen van Adelbert als relikwie werden vereerd. Deze kapel werd in 
1573 bij het beleg van Alkmaar verwoest. De Adelbertusput is tot op de dag van vandaag 
echter te vinden in de duinen bij Egmond, te midden van de opgemetselde fundamenten 
van de oude kapel. De schedel van Adelbert heeft tegenwoordig een laatste rustplaats 
onder het altaar van de kerk van de Sint-Adelbertabdij.
De Sint-Adelbertabdij trouwens, is de oudste abdij van Holland en bestaat nog steeds. 
De abdij bevindt zich in het huidige Egmond-Binnen en werd aan het begin van de tiende 
eeuw gesticht door, daar is hij weer, graaf Dirk I van Holland. In 1573 werd de abdij op 
bevel van Willem van Oranje verwoest door de Geuzen. De ruïnes bleven liggen tot rond 
1800 waarna de laatste resten werden opgeruimd. Na de Eerste Wereldoorlog heeft de 
katholieke politicus Jonkheer Charles Ruijs de Beerenbrouck zich ingezet voor de her-
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oprichting van de abdij. Hij kreeg de bijnaam “edelman-bedelman” omdat hij overal geld 
vroeg voor de aanschaf van de grond en de kosten van de nieuwbouw. Zijn acties waren 
succesvol, want in 1933 ging de bouw van de nieuwe abdij van start en op 23 augustus 
1935 betrokken de eerste monniken het nieuwe gebouw. Op 12 maart 1936 kreeg het 
nieuwe klooster de status van prioratus simplex (“eenvoudige priorij”) en in 1950 volgde 
de verheffing tot abdij.

Elk jaar op 25 juli heeft Adelbert een eigen feestdag. Ter ere hiervan wordt dan in de dui-
nen bij Egmond op de zogenaamde Adelbertusakker, bij de Adelbertusput, een mis opge-
dragen. Sint Adelbert tenslotte wordt vaak afgebeeld als diaken (te zien aan de dalmatiek) 
en met een lelie, ten teken van zijn kuisheid.

Overigens worden bij de geschiedschrijving van Adelbert van Egmond door een historicus 
van de website “Historische bronnen en mythen van Kennemerland” de nodige vraagte-
kens geplaatst. De reden hiervoor is dat de meeste informatie uit overleveringen afkomstig 
is en niet uit betrouwbare historische documentatie. Ook van de vereringsgeschiedenis is 
nauwelijks iets aangetoond. De meeste informatie komt uit de koker van de abdij, die vele 
feiten over het leven van Adelbert beschrijft en hierbij ook nauwkeurige jaartallen noemt. 
Archeologisch is er in Egmond echter niets uit de achtste eeuw aangetroffen en ook het 
klooster zelf zou veel later zijn gebouwd, namelijk in de twaalfde eeuw. Verder lijkt de 
geschiedenis van Adelbert van Egmond zoveel op de geschiedenis van een heilige uit de 
omgeving van Gent (B.), dat het bestaan van Adelbert van Egmond door deze historicus 
sterk in twijfel wordt getrokken.

Bronnen: www.wikipedia.nl, www.abdijvanegmond.nl, www.rkk.nl en www.ijpelaan.nl

Marc Visschers
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Ondernemer uit de wijk:

Marjan Verboeket

Marjan Verboeket woont samen met haar man en 
twee kinderen in de Monsigneur Zwijsenstraat. 
Sinds haar afstuderen aan de Design Academy in 
de richting ‘mens en vrije tijd’, woont en werkt ze 
in Eindhoven. Vanuit haar interesse voor beweeg-
bare theaterdecors en ontwerpen voor kinderen is 
ze uiteindelijk in 2008 haar eigen ontwerpbureau 
studio Papas begonnen. 
Daar werkt ze met veel plezier aan uitdagende 
buitenruimtes, die kinderen aanmoedigen tot 
buitenspelen. Ook ontwerpt ze speelobjecten in 
de buitenruimte, zoals het picknickhuisje en de 
klimberging. 
De wensen van de gebruiker vormen een belang-
rijk uitgangspunt van het ontwerp. 
Haar opleiding en haar ervaring als zelfstandig 
ontwerpster hebben haar geleerd om wensen 

van verschillende groepen om te zetten in creatieve oplossingen. Daarnaast brengt ze 
de kwaliteiten en mogelijkheden van een locatie in kaart en wordt er gekeken naar het 
gebruik, de verbindingen, looproutes en het omliggende landschap. Uit een combinatie 
van deze factoren wordt het ontwerp gemaakt voor een uniek en passend speellandschap. 
Bij uitstek is dat een plek die niet alleen voor één bepaalde doelgroep uitnodigend is, 
maar waar de ruimte voor 
kinderen, jongeren, volwas-
sen en allochtonen vloeiend 
in elkaar overloopt. 

Marjan is opgegroeid op een 
boerderij, het eerste deel 
van haar jeugd in Limburg, 
het tweede deel in Gronin-
gen. Daar heeft ze geleerd 
om met beide benen op (en 
ín) de grond te staan, rond te 
kunnen struinen door grep-
pels en groene weilanden en 
te spelen met altijd voor-
handen materialen om te 
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bouwen, te graven en te overbruggen.  In de stad is dit niet vanzelfsprekend, maar het kan 
wel! Heel belangrijk is het dat kinderen de ruimte krijgen om zelf ontdekkingen te kunnen 
doen. Vies worden of jezelf bezeren hoort daarbij, dat is noodzakelijk om te leren! 
Werk je net als Marjan ook aan het welzijn van kinderen in wijken of wil je eens infor-
matie uitwisselen over spelen in het stedelijke landschap, stuur een mailtje naar info@
studiopapas.nl of kijk eens op www.studiopapas.nl.

Oproep:

Kom ons ATB-team versterken?
Bijna elke zondag gaan we ATB fietsen in de buurt van Heeze, Nuenen, Geldrop, Aalst 
of Waalre. Zo’n 30 km meestal. Soms gaan we zelfs naar Limburg of de Ardennen. In de 
twee laatste gevallen rijden we daar met de auto naar toe. Heb je zin om mee te fietsen? 
Laat dit dan weten door een mail te sturen naar ondergetekende. Elke zaterdag ontvang je 
dan voortaan óók een mail zodat je weet wat we die zondag gaan doen. We vertrekken ‘s 
zondags stipt om 10.00 uur vanuit de Roothaanstraat. Interesse? Mail naar 3k@driekver-
donk.nl en ik houd je op de hoogte.

Driek Verdonk
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Nieuwe bewoners in de straat?
Als wijkbestuur willen wij graag alle nieuwe bewoners in de wijk persoonlijk begroeten. 
Dit kan echter alleen met jullie hulp. Krijg je nieuwe buren? Laat dit, als je wilt, dan even 
weten. Stuur ons een  mail zodat wij op de hoogte zijn: info@wittewel-sintenbuurt.nl. 
Alvast bedankt voor je moeite! 

Het bestuur

Kleurwedstrijd burendag
Wil je meedoen met de kleurwedstrijd op burendag van Sintenbuurt-Noord 2013?  
Op de achterkant van deze Wittewel vind je een kleurplaat die je op 21 september a.s. in 
kan leveren. 
Knip de kleurplaat los van de rest van het blad. Je mag kleuren, knippen en plakken om er 
een mooi kunstwerk van te maken. 
Je tekening kan ingeleverd worden op de burendag zelf, tijdens de sponsorloop.
 
Zijn er meerdere kinderen in jullie gezin die mee willen doen aan de kleurwedstrijd? 
Maak dan een kopietje van de kleurplaat en vergeet niet je naam en leeftijd op de achter-
kant te zetten.
 
Voor de winnaar van de kleurwedstrijd zal er een leuke prijs zijn. De winnaar wordt op 
burendag 21 september tijdens de barbecue bekend gemaakt.

Veel succes namens de organisatie van de burendag Sintenbuurt-Noord

Vul hier je gegevens in:
 
Naam:.....................................................................................................................................

Leeftijd:................................. jaar

Adres:......................................................................................................................................

Mailadres van jou of van je ouders:........................................................................................
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