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Redactioneel
Gewaardeerde lezers,
Hoera! De lente is weer begonnen. En na zo’n strenge winter lijken we daar harder aan 
toe te zijn dan ooit. Dat blijkt ook uit deze Witte Wel, waar de lente op de achtergrond als 
een rode draad doorheen loopt. Niet alleen als tekst in de verschillende artikelen, maar 
ook meer op de achtergrond. Bijvoorbeeld in de vorm van de bloesems op de foto’s bij het 
artikel over de originele elementen in onze wijk. Met de opmaak van de lente dient ook 
het Koninginnedagfeest zich weer aan. Dit feest wordt in de ambiance van onze wijk ruim 
gevierd, met een buurtfeest op de avond voor Koninginnedag en met veel activiteiten op 
Koninginnedag zelf.

Veel leesplezier en een aangename lente, 

Driek Verdonk en Marc Visschers
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Van de voorzitter
Dag buurtgenoten,
Het voorjaar is begonnen en onze buurt is bijna weer op z’n mooist ...  De witte huizen 
met de prachtige roze en witte bloesem aan de bomen. Het eerste weekend met een zo-
merse temperatuur hebben we inmiddels achter de rug, 23 graden in Eindhoven. 
De Koninginnedagcommissie is alweer druk aan de slag met de voorbereiding van Konin-
ginnenacht - lekker borrelen met buurtgenoten - en Koninginnedag - een programma voor 
de kinderen -.  Het zal uiteraard weer gezellig worden en hoe meer mensen ... hoe meer
vreugd. Dit brengt mij meteen op het punt dat het best leuk zou zijn als we meer van dit 
soort activiteiten dit jaar in de buurt zouden hebben. Afgelopen jaar hadden we nog het 
WK voetbal maar wellicht zijn er ook dit jaar aanknopingspunten om iets gezelligs te 
organiseren. Bijvoorbeeld tijdens de autoloze zondag in het najaar. Mocht je een leuk idee 
hebben, laat het ons weten.
Als buurtvereniging hebben we een diversiteit aan acties lopen, variërend van het organi-
seren van de bladerbakken (jaja, dat moet al in april!) tot aan navraag doen over de werk-
zaamheden in de Sint Gertrudislaan (waarom zijn we niet van tevoren geïnformeerd). Wil 
je meer weten, kijk op onze internetsite waar we alle wetenswaardigheden op vermelden.
Rest me nog om jullie veel leesplezier met deze WitteWel toe te wensen en hopelijk tot 
vrijdagavond 29 april op Koninginnenacht.

Dick Andriese

Agenda
*  29 april : Koninginnefeest vanaf 20.00 uur
*  30 april : Koninginnedag vanaf vanaf 10.15 uur

*  Iedere zondag: terreinfietsen (zie ook pagina 5)
*  Elke eerste zondag van de maand: wandelen (zie ook pagina 7)

Volgende WitteWel
September 2011, (sluitingsdatum kopij 31 augustus 2011).
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Column

Voorjaar
De eerste zonnige dag zit er weer op en daarmee ook de bijbehorende kleuren, geuren 
en geluiden. Het eerste groen is weer aan bomen en struiken te bespeuren, de geur van 
geroosterd vlees van de barbecues drijft door de gangen en dit alles wordt gecomplemen-
teerd met alle daarbij behorende klanken en geluiden. Grasmaaiers, ploppende wijnfles-
sen, spelende kinderen, hogedrukspuiten, muziek en natuurlijk decoupeerzagen en boorha-
mers. Want zo gauw de ergste kou naar het noorden is opgeschoven slaan we met z’n allen 
aan het verbouwen. Boren, zagen, timmeren, metselen, schuren en schilderen. 
De één iets kleins, de volgende wat ingrijpender tot en met degene die hun huis qua 
inhoud zo ongeveer verdubbelen. Dat staat natuurlijk iedereen vrij, wij hebben het zelf 
ook gedaan, en zolang alles binnen de geldende wetgeving en regulering valt is het ieders 
eigen keuze. Maar ik heb met verbazing naar enkele woningaanpassingen gekeken die hier 
in de wijk zijn uitgevoerd.

Ooit opgezet als een eenheidswijk met drie verschillende typen huizen is er een wildgroei 
ontstaan aan puisten, bulten en andere uitstulpingen, zijn er allerlei andere vensters en 
deuren opgedoken en worden er steeds inventievere erfafscheidingen geplaatst. Ik vind dat 
in het algemeen eigenlijk helemaal niet erg, de vooral vroeger in Nederland nogal doorge-
slagen angst om in een wijk ook maar één ander wc-raampje te tolereren in vergelijking 
met de tweehonderd achtenzestig gelijkvormige daar omheen is gelukkig voorbij. 
Niemand hoeft de plaatsing van de planten op de vensterbank nog af te stemmen met de 
uitlijning van de buren uit angst anders raar te worden gevonden of dertig jaar met dezelf-
de kleur kozijnen te moeten doen om eerder genoemde reden. Alleen lijkt het er op dat de 
balans langzaam naar de andere kant gaat doorslaan. Ik denk dan vooral aan België waar 
ze nooit zo bang zijn geweest voor enige diversiteit wat voor een land met zoveel verschil-
lende belangengroepen natuurlijk volkomen begrijpelijk is. Maar dat heeft op architecto-
nisch gebied bij onze zuiderburen tot een volkomen wildgroei aan door elkaar geplaatste 
en gestapelde bouwsels geleid. In een willekeurige buitenwijk van ieder dorp hier over de 
grens staan Griekse villa’s, Tiroler paleizen en kopieën van Wildwest farms kriskras door 
elkaar, afgewisseld met één van de drie typen prefab huizen waarin de andere helft van 
België woont. Het is in de loop der jaren zo erg geworden dat de Belgen de omgekeerde 
weg van Nederland zijn gaan bewandelen en niet meer alles toestaan maar kijken of het 
min of meer past in de omgeving, waarbij ze natuurlijk wel een flinke dosis inlevings-
vermogen moeten gebruiken, dat wil zeggen vooral de omgeving die het ooit moet gaan 
worden. Laten we maar hopen dat de onvermijdelijk doorgaande verbouwingen hier er 
uiteindelijk niet toe leiden dat onze Witte wijk in een Belgische buitenwijk verandert.

Bas van Pelt
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Oproep:

ATB-fietsclub ontwaakt uit de winterslaap

Het ATB-seizoen 2011 is inmiddels van start gegaan. De eerste ritten van het jaar zijn 
weer gemaakt. De invloed van de winter is echter nog merkbaar. Met veel pijntjes, snot-
terend en grieperig is de modderpoel die de winter in het bos heeft achtergelaten getrot-
seerd. Het ATB Sinten-Team vertrekt elke zondag om 10:00 uur vanaf Roothaanstraat 23. 
Wil je hierover meer weten of heb je zin om mee te rijden, meldt dit dan via 
3k@driekverdonk.nl. 

Driek Verdonk en Marc Visschers

Leefbaarheid

Blik opzij, dan kan de veger erbij
De volgende veegbeurten van onze wijk zijn als volgt gepland:
* 10 en 11 mei 2011;
* 23 en 24 juni 2011;
* 5 en 6 juli 2011;
* 6 en 7 september 2011.

Elke veegbeurt wordt nog apart aangekondigd door middel van de wegborden.
Deze worden door het bestuur geplaatst en zijn beschikbaar gesteld door de gemeente 
Eindhoven.
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Leefbaarheid

Hondenpoep!
Beste buurtbewoners, 
Als hondenbezitter wil ik graag mijn verhaal doen over de vele honden in onze wijk.

Het is geweldig om te zien dat er zoveel honden in onze wijk wonen. Het is goed voor de 
sociale contacten en je ziet dus dat de mensen elkaar leren kennen, herkennen en groeten. 
Maar wat me opvalt, is dat iedereen die ik tegenkom een schepje, zakje of iets anders bij 
zich heeft, waarmee de uitwerpselen opgeruimd (kunnen) worden. Dat vind ik zeer po-
sitief, maar helaas erger ik me ook aan de uitwerpselen die er dan toch nog liggen op het 
gras, in de plantsoentjes en rondom de bomen (in de straten). 

Hoe kan dit toch? Iedereen weet dat het een kleine moeite is om het op te ruimen. En ook 
dat als je het een keer gemist hebt, om andermans .... op te ruimen.  Het valt me ook op 
dat ik als hondenbezitter al een bepaalde blik krijg van niet hondenbezitters. En iedereen 
weet dan wat ik bedoel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Wat ik wil zeggen is, laten we nu gewoon onze verantwoordelijkheid hierin nemen en 
‘het’ opruimen. Zodat we met zijn allen prettig met elkaar kunnen blijven omgaan in onze 
geweldige wijk. 

Want ten slotte, ook onze kinderen spelen daar en we willen zelf toch ook niet met hon-
denpoep aan onze schoenen een borreltje drinken op 29 april!

Bedankt!

Edwin Raaijmakers
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Oproep

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

Oproep

Wandelclub Sintenbuurt-Noort
In de vorige WitteWel stond er een oproep van Rini van den Bos voor wandelaars uit de 
wijk om samen te gaan wandelen. Deze wijkactiviteit is inmiddels gestart en met een 
klein clubje, inclusief Dineke de hond, hebben we al drie zondag(ochtend)wandelingen 
erop zitten. Heel gezellig en heel gezond en we hebben ook al van andere wijkgenoten 
gehoord dat ze de volgende keer willen aansluiten. 

Het is niet elke zondag, maar wel regelmatig. Het vertrek is om 10:00 uur bij Mia, 
vanaf de Mgr. Zwijssenstraat 3. Zegt het voort, zegt het voort ..., en meld je zelf ook aan, 
bij Paul (p.de.winter@evo.nl) of Rini (rini.ella@gmail.com)

Sjaak Verheijen
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Ingezonden brief

Inbraak in de schuur
Beste WitteWel lezers, Kort geleden is er bij ons in de schuur ingebroken. Er is geen 
braakschade. De boeven zijn eenvoudig over de schutting geklommen en hebben klusma-
chines uit de schuur weggenomen.
Via de WitteWel zou ik graag onze buurtbewoners willen informeren dat er bij ons voor de 
tweede keer in anderhalf jaar tijd is ingebroken.
Daarnaast zou ik graag via de WitteWel een oproep willen doen of de gangen achter ons 
huis met extra poorten afgesloten kunnen worden, zoals ook het geval is in het eerste deel 
van de Mgr. Zwijsenstraat. Met vriendelijke groet,
 
Florien in de Braek, Mgr. Zwijsenstraat 19

Leefbaarheid

Bomenstank Rielseweg
Bij de bewoners van de Rielseweg is het een bekend probleem. Passanten hebben er 
waarschijnlijk onbewust ook als eens mee te maken gehad. De stank in het najaar in 
de Rielseweg. De penetrante rottingslucht wordt veroorzaakt door de vruchten van de 
Ginkgo Biloba die in de straat staat. Op dit moment dragen zes van de zestien bomen 
deze vruchten. Recentelijk zijn de vruchtdragende bomen voor ongeveer de helft terugge-
snoeid. Hierdoor moet de overlast dit jaar een stuk minder zijn. Ondertussen wordt er bij 
de gemeente Eindhoven gewerkt aan een defi nitieve oplossing.
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Bouwcommissie:

Asbest, deel 3

Als vervolg op de twee eerdere artikelen 
over dit onderwerp blijkt dat er op nog een 
plaats asbesthoudend materiaal in de wonin-
gen zit. Het betreft het het ventilatiekanaal 
van de doucheruimte. Dit kanaal is op het 
schoorsteenkanaal aangesloten door middel 
van een asbestbuis. De buis bevindt zich boven het verlaagde plafond van de inbouw-
kast van de achterslaapkamer in de lage woningen. Het is typisch een voorbeeld van een 
asbesttoepassing die normaal kan blijven zitten. Als u echter plannen heeft om de douche-
ruimte of achterslaapkamer te renoveren, houdt hier dan wel rekening mee. 

Paul Willems, Roothaanstraat

Verslag

Bespreking commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Het is het wijkbestuur opgevallen dat er de afgelopen jaren veel aanbouwen, dakkapellen 
en overige woningverbeteringen aan de buitenzijde zijn gerealiseerd. Sommige buurtbe-
woners, die zelf met veel moeite een vergunning voor een aanbouw of dakkapel hadden 
gekregen, verbaasden zich erover dat anderen veel groter of met afwijkende vormen 
bouwden. Tijd dus voor een bespreking met de instantie die hier in Eindhoven over gaat. 
Na enig speurwerk bleek dat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te zijn. Medio 2010 heb-
ben bestuursleden Driek Verdonk en Marc Visschers een bespreking gehad met Han van 
Dijk en Douwe Boonstra van deze commissie. Hieronder volgt een verslag.

Onze eerste vraag was toe te lichten hoe de aanvraag van een bouwvergunning in Eindho-
ven in zijn werk gaat. Tot 1 oktober 2010 was er sprake van lichte - en reguliere bouwver-
gunningen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WABO) zijn deze, samen met een groot aantal andere vergunningen, zoals kap- en sloop-
vergunningen, opgegaan in een omgevingsvergunning. Voor deze vergunning bestaan 
twee procedures, een reguliere en een uitgebreide. Welke procedure gevolgd moet worden 
is afhankelijk van het soort bouwwerk. Veel informatie hierover is te vinden op de website 
van de gemeente Eindhoven (www.eindhoven.nl, zoek op “omgevingsvergunning”).

Nadat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk door de gemeente 
Eindhoven is ontvangen, wordt deze eigenlijk drie keer beoordeeld. De eerste wordt 

Stukje asbestbuis in het plafond
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uitgevoerd door de behandelende ambtenaar. Deze toetst of de aanvraag voldoet aan 
het bestemmingsplan, de Woningwet en het Bouwbesluit. De tweede beoordeling wordt 
uitgevoerd door de Welstandscommissie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan “redelijke 
eisen” van Welstand. Tenslotte kent Eindhoven de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
Deze commissie beoordeeld of het aangevraagde bouwwerk in zijn omgeving past en 
maakt hiervoor onder andere gebruik van de Welstandsnota die voor onze wijk is opge-
steld. Na de toetsing brengt de commissie Ruimtelijke Kwaliteit advies uit aan het college 
van Burgemeester en Wethouders. Dit advies moet door B &W opgevolgd worden. 
Na goedkeuring van een bouwaanvraag is het de taak van de gemeente Eindhoven om 
erop toe te zien dat het bouwwerk volgens de vergunning wordt uitgevoerd.

Onze tweede vraag was hoe het mogelijk was dat in onze wijk zoveel verschillende 
soorten bouwwerken worden opgericht. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit was hier 
heel duidelijk over. Dit komt door het bestemmingsplan dat de gemeente Eindhoven voor 
onze wijk heeft opgesteld. Dit bestemmingsplan geeft veel vrijheid om aanbouwen en 
dakkapellen te realiseren. De commissie wist te melden dat als het bestemmingsplan het 
toestaat, zij een aanvraag voor een bouwwerk niet mogen blokkeren. Wel mogen zij mee-
praten over de vorm waarin het bouwwerk wordt uitgevoerd.

Onze derde vraag betrof de inrichting van de openbare ruimte. Aanleiding hiervoor was 
dat er steeds meer bloemen vervangen worden door groen struikgewas. De commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit blijkt hier echter niet over te gaan. Voor de inrichting van de open-
bare ruimte heeft de gemeente Eindhoven geen eisen. Het soort groen wat wordt toegepast 
is dus afhankelijk van de ambtenaren van de gemeente zelf.

Driek Verdonk en Marc Visschers

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

Ondernemers in de wijk
Veel bewoners in de wijk hebben een eigen onderneming of een bijzondere hobby 
waarmee ze diensten aan anderen leveren. Het is mogelijk om op onze internetpagina 
een internetlink of telefoonnummer geplaatst te krijgen. Soms is het wel zo handig om te 
weten wie er in de buurt wonen. Interesse? Stuur dan een stukje op naar info@wittewel-
sintenbuurt.nl. 



11

Herinrichting Sint Gertrudislaan 
In de winterperiode heeft de Sint Gertrudislaan een opknapbeurt gekregen. Het riool is 
vervangen en het wegdek en de parkeervakken zijn opnieuw bestraat. Vanwege de vorst-
periode heeft de straat erg lang opengelegen, maar nu ligt de straat er weer netjes bij.

Graffi ti
De gemeente Eindhoven start dit jaar met een pilot “samen graffi ti te lijf”. De pilot wordt 
uitgevoerd in de wijken waarin de actie “Blik opzij, dan kan de veger erbij” loopt, zoals 
de onze dus. Het wordt tijdens de veegronde ook mogelijk om graffi ti te verwijderen. 
Hiervoor moet de graffi ti worden gemeld bij de graffi ticoördinator van de gemeente. 

Tijdens en na de
renovatie



12

Vervolgens wordt de graffiti door een schoonmaakbedrijf verwijderd. Voor muren of 
objecten die eigendom zijn van de gemeente of een Woningcorporatie, betalen zij de 
schoonmaakkosten. Voor muren of objecten die eigendom zijn van particulieren, worden 
de kosten de eerste keer betaald door de gemeente. Voor de volgende keren bedragen de 
schoonmaakkosten EURO 11,- per vierkante meter. U kunt dus eenmalig uw huis volledig 
graffitivrij laten maken op kosten van de gemeente.

Hebt u dus last van graffiti, meldt dit dan bij de graffiticoördinator. Dit is de heer Frank 
Claassen van de gemeente Eindhoven. Melden kan per telefoon via 040  238 67 63 of per 
email via graffiti@eindhoven.nl.

Bouwcommissie

Originele elementen
Getimmerd, geboord en gemetseld wordt er. Op allerlei plaatsen in de wijk. Hierdoor 
verdwijnen er in een hoog tempo steeds meer van de karakteristieke elementen van de 
woonhuizen. De hoogste tijd dus voor een rondgang door de wijk om zoveel mogelijk van 
deze elementen op de gevoelige plaat vast te leggen. Tijdens het eerste voorjaarszonnetje 
hebben we de daad bij het woord gevoegd en zijn we 
met drie man sterk, twee camera’s en wat extra lenzen 
door de wijk gewandeld. Tijdens het fotograferen wer-
den wij aangesproken door een mevrouw die al vanaf 
het begin aan de Sint Bernulphuslaan woont. Zij wist 
direct allerlei leuk details van de huizen en de wijk te 
melden. Dat de huizen van origine een andere kleur 
wit waren bijvoorbeeld, en dat elk huis kozijnen in 

Borstwering gevel en aansluitende ramen       Zijraam trappenhuis
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verschillende kleuren had. We hebben dus direct afgesproken om nog eens langs te gaan 
om hier meer over te weten te komen. In een volgende Witte Wel gaan we hier dus meer 
aandacht aan besteden.

Omdat de Witte Wel nog ouderwets wordt gedrukt, is dit niet de beste plaats om de foto’s 
volledig tot zijn recht te laten komen. Dat kan wel als straks onze nieuwe website in de 
lucht is. De foto’s bij dit artikel moet u dan ook maar zien als een voorproefje.

Paul Willems, Driek Verdonk en Marc Visschers

1

2

3

4

5

1. Stalen kozijn met Frans balkon
2. Nummer garage
3. Bordes met ballustrade
4. Siersteun kozijn raan zijgevel
5. Raan douchecel
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Ingezonden brief

Nieuw schooplein
Na een aantal jaren van plannen maken, overleg met de gemeente enz., zijn we nu dan 
toch gestart met de aanleg van ons schoolplein. Onder regie van de gemeente en betaald 
door de gemeente is een nieuw speeltoestel met ondergrond geplaatst (€ 30.000,-). Het 
kleine ronddraaiende toestelletje met bijbehorende ondergrond en de rode paal (van een 
vernield speeltoestel) zijn op ons verzoek door de gemeente verwijderd. Het Corporatie-
fonds van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft de tafeltennistafel bekostigd 
(€ 2.100,-). Rond de boom is een bank gerealiseerd  (€ 4.200,-). Verderop kom ik hier 
nog op terug. Op het vrijgekomen deel van het plein wordt een verkeersplein aangelegd 
(€ 2.000,-). Momenteel wordt gestudeerd op een hygiënische en veilige zandbak. Deze 
wordt voorzien van een net en gesitueerd direct naast het speeltoestel (aan de zijde van de 
Rielseweg). Kosten € 5.500,-. Aan de kant van Rielseweg willen we nog een goaltje met 

Schoorsteen wasgelegenheid schuur

Siersteunen raam dakkapel voorgevel

Zijraam woonkamer hoekpand
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achternet plaatsen (€ 2.500;-). Met de gemeente hebben we overleg of hier een vergun-
ningenprocedure vereist is. Tot slot komen er nog een paar 2D spelletjes, zoals een twister 
en hinkelbaan (€ 600,-) en een krijtbord (€ 1.000,-). Het plein wordt gefaseerd ontwikkeld 
en het tempo is afhankelijk van de financiële mogelijkheden. De verwachting is dat we 
eind 2011 klaar zijn. De bekostiging wordt gedragen door de gemeente, de Rabobank en 
Saltoschool De Klimboom. Tenslotte willen we nog de aandacht vestigen op een geweldig 
mooi aspect van de pleinontwikkeling: de bank Wat hebben we een vreselijk mooie bank 
gekregen! Heerlijk om op te zitten te hangen, te spelen, te kletsen, elkaar te ontmoeten, enz. 

Laten we er met elkaar ook voor zorgen om de bank ook mooi te houden: niet
bekliederen, krassen, snijden. Kortom, vandalisme buiten de deur houden. 

Bovendien beschermt de bank ook onze ontzettend mooie boom, want die willen we nog 
jaaaaaren gezond houden. Daar moeten we wel met zijn allen voor zorgen. Wat betekent 
dat nu: in de bak rond de wortels komt nog een voedende meststof (schimmeldominante 
mulch). Deze is wezenlijk voor de boom. Daarnaast is het van belang de wortels heel 
te houden. Om de zichtbare wortels zit een beschermende laag (schors). Als deze stuk ge-
trapt wordt en de boom krijgt niet de tijd zich te herstellen, gaat deze dood en dat is zeker 
niet wat we willen! Daarom het nadrukkelijke verzoek om niet te komen in het gebiedje 
tussen de bank en de boom. Zo geven we de boom alle kans om gezond te blijven, zodat 
we er inderdaad nog jaren plezier van hebben.

Heins Sijmons, Adjunct-directeur
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Wijkactiviteit

Koninginnedag 2011
Net als voorgaande jaren wordt Koninginnedag weer uitge-
breid gevierd in onze wijk. Daarvoor willen we u / jou / jullie 
uitnodigen, zodat we er samen een gigantisch feest van kun-
nen maken!

Voor de volwassenen is er natuurlijk weer de befaamde borrel in onze ‘Koninginnebar’. 
Mocht je ons willen helpen bij de organisatie of heb je vragen dan kun je terecht bij 
Gemmeke van Mierlo (tel: 212 06 69) of Edwin Raaijmakers (tel: 244 36 39). 

Programma

Vrijdag 29 april, Koninginneavond
  Algemeen:  20:00 - 01:30 uur borrel (dit jaar een heuse tap)
 Muziekquiz:  21:00 uur
  Zorg dat u uiterlijk om 21.00 uur aanwezig bent, want dan starten we 

met de “muziekquiz”!!! En we vragen dit jaar om zelf een knabbeltje 
of een hapje mee te nemen.

Zaterdag 30 april, Koninginnedag
Fietstocht: 10:15 uur: verzamelen
  10:30 – 11:00 uur fi etstocht: 
  versier je fi ets, step, buggy, skelter of driewieler en doe mee aan onze   
  fi etstocht. En zorg er natuurlijk ook voor dat iedereen je kan horen!

Schatzoekertje 11:30 – 12:30 uur 
  schatzoekertje een leuk spel in groepsverband met een schat aan het   
  einde van het spel

Lunch  12:30 uur lunch
  onze beroemde broodjes knakworst

Opruimen 13:30 uur einde
  graag allemaal de handjes uit de mouwen en alles is weer opgeruimd!

Het hele programma door: koffi ekraam, springkussens, schmink, rodeostier en nog meer!

Alle activiteiten starten of zijn op de Sint Adelbertuslaan.
Iedereen tot ziens op ons Koninginnefeest!
Feestcommissie Sintenbuurt Noord 


