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Redactioneel
Ook nog herstellende van de vakantie? De redactie van de WitteWel in ieder geval wel. 
Deze editie is dan ook wat moeizaam tot stand gekomen en iets later dan gepland was. 
Sinds het begin wordt de tweede Wittewel van het jaar na de vakantie gemaakt. Aan het 
weer gemeten, is de vakantie echter net een paar weken geleden begonnen. De Heinkel 
103A2 is dit jaar pas laat uit zijn winterslaap gehaald en pruttelt ook pas enkele weken 
genoeglijk zijn ritjes. Nadat we doorhadden dat het ’s avonds toch wel erg vroeg donker 
begon te worden, kreeg de helft van de redactie een realitycheck en is vlug aan de gang 
gegaan. De andere helft van de redactie was toen al lang en breed bezig, zodat we toch 
nog een enigszins gevulde WitteWel hebben kunnen maken. We wensen u weer veel 
leesplezier.

Driek Verdonk en Marc Visschers
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Van de voorzitter
De zomer is weer voorbij met soms hele warme dagen maar helaas ook met veel regen 
of lage temperaturen. In dit nummer maken we een voorzichtige start met het eerstvol-
gende witschilderproject. Op het gebied van buurtpreventie lichten we onze plannen toe 
met betrekking tot de verlichting in de gangen en het eventueel plaatsen van hekken in 
de brandgangen. Het is overigens wel leuk om te lezen dat de buurtwachten (in de vorige 
WitteWel toegelicht) volop in de belangstelling staan van de Eindhovense politiek. 
Tenslotte wil ik wijzen op het gebruik van de nieuwe sociale media zoals Facebook. 
We kregen een verzoek voor het organiseren van een burendag in onze wijk en we zetten 
dit soort berichten op Facebook om te peilen of er buurtbewoners zijn die aan het organi-
seren van zo’n dag mee willen helpen. Rest me tenslotte  .... nog veel leesplezier met deze 
nieuwe Wittewel

Dick Andriese

Leefbaarheid:

Burgernet als onderdeel van buurtpreventie
Op de door het wijkbestuur georganiseerde avond begin 2012 rondom buurtpreventie heb-
ben diverse aanwezigen aangegeven interesse te hebben in het Burgernet of SMS Alert. 
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. 
De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een 
inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed 
signalement. Deelnemers aan Burgernet krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk 
omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de 
werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), 
een voertuig of een vermist kind. SMS Alert was een initiatief waarmee de Nederlandse 
politie via sms-berichten burgers kan inschakelen als de politie de hulp van de bevolking 
in een bepaald gebied kan gebruiken. Het is een succesvol middel gebleken maar Burger-
net biedt meer mogelijkheden. Daarom is SMS alert opgegaan in Burgernet. Alle bestaan-
de SMS Alert deelnemers zijn automatisch overgezet naar Burgernet.
Voor meer informatie over het burgernet in het algemeen: www.burgernet.nl 
of voor vragen: <http://www.burgernet.nl/Veelgesteldevragen.aspx

Dick Andriese
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Bokkenrijders uit de buurt
Wellicht heeft u hem wel eens zien staan in de buurt: de groene Jaguar XJ6 3,2 uit 
1990 met houtstructuur op de zijkanten. “Ja”, zult u denken, “Wat is dit nu”? 
Dát ga ik u nu uit de doeken doen. 

Bart van de Linden, Robbert Verschuren, Koen van de Kemenade, alle drie bewoners uit 
onze wijk, plus René Vrijsen (vriend van Bart) hebben met deze Engelse bak mee gedaan 
aan een Rally (Carbagerun 2012). Een rally van zo’n 3000 kilometer voor auto’s van vijf-
tien jaar en ouder. Zij mogen allemaal niet meer gekost hebben dan 500 euro. Een rally 
waar winnen en snelheid niet echt telt, maar meedoen en de finish halen het belangrijkste 
is. “En vooral de gezelligheid met z’n vieren en met de andere teams”, zo vertelde Bart 
met nog steeds grote pretoogjes.

De auto is ‘blind’ gekocht bij de Domeinen voor 432 euro; dat was het bedrag wat Bart 
had geboden. Voor totaal 622 euro stond de auto uiteindelijk op naam. De dag dat ze 
de bolide gingen halen, waren ze toch enigszins verrast, samen met de mensen van de 
Domeinen.  
“We rijden er mee naar huis”, werd aangegeven door de heren, waarop de ambtenaren 
zeer bedenkelijk keken. “Loop maar even mee; gelukkig hebben we wel een stel sleutels 
van jullie kavel”. Ze belandden in een hal waar de dure Mercedessen en Audi’s stonden. 
Daarachter was de tweede hal, waar de meer gangbare auto’s stonden. Die hal uitgelo-
pen, kwamen ze op een buitenplaats waar de oudere maar nog redelijke auto’s stonden. 
Achter de buitenplaats was dan uiteindelijk het terrein waar de wrakken stonden en ook 
de groene Jaguar. 
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Zelfverzekerd staken ze de sleutel in het contactslot..... en wat denk je: lopen! Tot verba-
zing van een aantal ambtenaren kon er huiswaarts worden gereden.
Na wat aanpassingen aan de verlichting, iets aan de voorwielophanging, hier en daar 
wat roest wegwerken en wat laswerk kon men naar de APK waar teveel CO toch nog 
voor problemen zorgde. Daarna kon de auto opgepimpt worden voor de Rally. Hiervoor 
werd een Bok geplaatst op de motorkap van de 6 cilinder en een Bok op de (steeds natte) 
hoedenplank. De beide Bokken werden voorzien van lampjes in de ogen, die feller gingen 
branden wanneer er meer gas werd gegeven (een soort ecometer).
Zo kreeg het team ook de naam ‘de Bokkenrijders’: de ooit zo beruchte bende uit de Kem-
pen. Het laatste wat er daarna nog aan de auto ontbrak, was het linoleum met houtprint, 
wat op de zijpanelen werd geplakt. En zo was de auto klaar voor de rit.

Hardenberg was op 9 juli het startpunt voor zo’n 500 teams en voor de eerste heat richting 
Dresden, in voormalig Oost-Duitsland. Voor deze plaats werd bereikt, moesten de Bok-
kenrijders een wisseltruc met de banden uitvoeren. Na zo’n 350 kilometer begon het 
elegante roofdier met zijn achterwerk te schudden. Wat bleek: één achterband was niet 
meer rond door een canvasbreuk. Het reservewiel werd te voorschijn gehaald en bleek een 
grotere maat te zijn. Dus moesten de voorwielen naar achter geplaatst worden en de twee 
verschillende bandenmaten aan de voorkant gemonteerd worden. Dit omdat de Jaguar 
eenmaal een achterwiel aangedreven voertuig is. En ziedaar: de auto had ineens een veel 
betere stabiliteit door deze bandentruc en spoorde als nooit tevoren! In Dresden aangeko-
men bleek dat de Oost-Duitse mensen beter zijn in feestjes bouwen dan in wegen onder-
houden. Bart liet weten dat ze met z’n vieren nog tot laat genoten hadden.

Op de tweede dag was het doel Krakau, maar dan via Tsjechië. Bart vertelde: “We hadden 
net geen hoofdpijn meer, tot we weer werden opgeschrikt door een zeer zwaar geroffel. 
Een zescilinder met een halve demper maakt meer lawaai dan je lief is na een korte nacht, 
dus stopten we om te kijken wat we er mee aan konden vangen. Er werd gekozen om de 
afgebroken demper mee te nemen op de kofferbak en deze te repareren in Krakau”. 
Met ijzerdraad en Duct tape werd hij meegenomen, zie foto.
In Polen deden ze het  ́s avonds wat 
rustiger aan, zodat Bart de volgende 
morgen al om zes uur wakker werd 
van het gesnurk van vele reisgeno-
ten. Dus besloot hij om onder de 
auto te kruipen en van twee delen 
uitlaat weer één mooie demper te 
maken. Mét behulp van wat lege 
bierblikjes en veel ijzerdraad.

De bergen in was wat hen de derde 
dag voor de boeg stond. 
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Richting Boedapest via Slovenië. Dat deed deze auto niet graag: de achterwielaandrijving 
maakte bij het klimmen veel grimmige  geluiden, alsof de Jaguar voelde dat er zwaar weer 
aan kwam. Tijdens een belachelijke hagelbui kwam er zoveel regenwater door de slecht 
afgesloten benzinetank, dat ze na deze bui de auto niet meer aan de gang kregen. Er was 
zoveel vocht (water) in de brandstofpomp gekomen, dat de hele tank moest worden leeg-
gepompt. Dit gebeurde in de buurt van een beekje en na het klaren van de klus werd er 
ook dankbaar gebruik gemaakt van die inmiddels echte rivier om de wekelijkse wasbeurt 
de doen. Zie foto  

Op de vierde dag was Rijeka het doel in
Kroatië. Een rustige dag waar ons team veel 
gestrande teams heeft geholpen, waaronder een 
team met een gebroken uitlaat. “Daar hadden 
we zelf nu veel ervaring in”, vertelde Bart. 
“Het hoogtepunt van die dag was toch wel de 
heerlijke maaltijd die we daar aan de boulevard 
hebben genoten”.

“De laatste dag zijn we heel relaxt begonnen 
met een heerlijke duik in de Middellandse zee 
en daar ook misschien te lang van genoten”, zo 
liet Bart me weten door weer 100 foto’s te laten 
zien. “Zodat we een goede reden hadden om 

V.l.n.r. Bart van der Linden, Robert Verschuren en Robert Verschuren
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niet met de grommende achterwielaandrijving de Alpen door te hoeven. Dat had Hannibal 
immers al een keer gedaan met een olifant. Nee, wij kozen ervoor de Jaguar te sparen en 
via de snelweg naar Salzburg Oostenrijk in te rijden. Waar we veilig zijn aangekomen in 
de brouwerij van Stiegl”. 

“Het was een geweldige reis en ik kan erover blijven praten. De auto is nu van Koen, tot 
dat zijn nieuwe auto er is. Daarna gaat hij weg op Marktplaats voor elk aannemelijk bod. 
Maar de herinneringen zijn onbetaalbaar”.

Wil je (nog) meer lezen over dit avontuur kijk dan op www.bokkenrijders.bartvdl.nl of 
www.carbagerun.nl

Driek Verdonk

Sportdag 2012 Bonifaciuspark
In het nummer van april jl. schreef ondergetekende dat er op woensdag 6 juni een sport-
dag zou worden gehouden voor de jeugd. Daar werd ook een WitteWel NieuwsFlits aan 
gewijd en er werd een oproep gedaan voor vrijwilligers. Helaas is de sportdag op de 
geplande datum niet doorgegaan. De weersvoorspellingen voor 6 juni waren bar en boos. 
Degenen die zich voor de digitale NieuwsFlits hebben aangemeld, zijn hiervoor nog op 
tijd geïnformeerd. Later in de maand - op 20 juni -  is de sportdag alsnog doorgegaan, 
maar deze keer zonder dat wij hiervan op de hoogte waren gebracht. Daarom is er door het 
bestuur geen informatie hierover per email of via Facebook verspreid. Het bestuur betreurt 
het dat het zo gelopen is.

Driek Verdonk

Veegfoutje
Enkele keren per jaar wordt uw straat geveegd. We proberen u van tevoren eraan te 
herinneren om uw auto elders te parkeren. Dit doen we door de veegdata te vermel-
den in de WitteWel, op de site van onze wijk en enkele dagen voor het vegen borden 
te plaatsen aan het begin van diverse invalswegen van de wijk. 

Maar wat is er nu in juli gebeurd? De onderaannemer van de gemeente heeft zich een 
maand vergist en is in juli ijverig gaan vegen, hoewel hij dit pas op 7 en 8 augustus had 
moeten doen. Ik ben netjes het weekeinde van 5 augustus de borden gaan plaatsen met de 
veronderstelling dat de veegwagen die dinsdag en woensdag daarop actief zou zijn in onze 
straten, maar helaas. 
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Na een telefoongesprek met de verantwoordelijke bij de gemeente kreeg ik zoiets te horen 
als: ‘Veegfoutje, bedankt! Ik hoop dat dit niet vaker voorkomt en dat ieder de borden in 
de gaten blijft houden en de auto’s ook daadwerkelijk die bewuste dag even ergens anders 
parkeert. Voor volgend jaar ga ik wel voorstellen om de frequentie te verlagen. Bijvoor-
beeld drie keer in plaats van vijf keer.

Driek Verdonk

Park bijna klaar 

Vanaf begin april van dit jaar is men met de renovatie van het Bonifaciuspark bezig. Veel 
werk is al verricht en men is nog steeds druk bezig. De nieuwe speeltoestellen worden 
druk bezocht door de kinderen en de nieuwe kabelbaan is al helemaal een succes. 
De zandbak is mooi groot geworden en sommigen kinderen kunnen niet wachten tot er 
weer water in het zwembadje staat (zie foto).

De doorgang van de Ludwinastraat 
is voor een deel veranderd in een 
fietspad, waardoor er zeker minder 
sluipverkeer zal ontstaan.
De grote grondwerkzaamheden zijn 
voor een groot deel klaar voor wat 
betreft de waterverbinding tussen 
Gijzenrooi en het kanaal. De meeste 
paden zijn nu mooi geasfalteerd, 
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alleen achter het benzinestation is men nog volop bezig. Hoelang het totale opknapproject 
nog gaat duren, is mij niet helemaal duidelijk: dat het heel mooi wordt, dat is zeker!

Driek Verdonk

Leefbaarheid:

Parkeren Thomas a Kempislaan

Steeds vaker parkeren bewoners 
van de Mgr. Zwijsenstraat hun auto 
in de Thomas a Kempislaan. Hier-
door is het voor ons, als bewoners, 
lastiger om onze eigen auto kwijt 
te kunnen. Uiteraard heeft niemand 
het recht om zijn/haar auto voor 
het huis of in de straat te parkeren, 
maar we zouden het wel fijn vin-
den als we onze auto’s dichter bij 
huis kunnen parkeren of deze niet onder de grote bomen aan de overkant moeten zetten, 
met als gevolg dat de auto de volgende dag onder de vogelpoep zit. We vermoeden dat er 
te weinig parkeergelegenheid in jullie straat is maar wellicht kan er gekeken worden naar 
oplossingen waar iedereen gelukkig mee is. Bij voorbaat dank!

Namens een aantal bewoners van Thomas a Kempislaan

Persbericht:

Open dag voor Scoutinggroep Père Kersten
 
Scoutinggroep Père Kersten Stratum houdt op 
zaterdag 29 september haar jaarlijkse open dag. 
Deze Open Dag vindt plaats in het park bij het 
Gerardusplein in Stratum en is te bezoeken 
tussen 14:00 - 17:00 uur. Tijdens deze open 
dag zijn er verschillende activiteiten waar een 
ieder aan kan deelnemen, zoals soesjes sjoelen, 
spelletjes, knutselen en een spannende outdoor-
activiteit!
 
In de informatiestand vind je meer informatie 
over scouting in het algemeen en Père Kersten 
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Stratum in het bijzonder. Iedere zaterdag begeleiden vrijwilligers jongens en meisjes in 
verschillende leeftijdscategorieën. Bij deze scoutinggroep kunnen kinderen al vanaf 4 jaar 
wekelijks terecht voor een leuke en uitdagende zaterdag. Bovendien gaan de verschillende 
groepen regelmatig (al dan niet gezamenlijk) op kamp. Kom ook een kijkje nemen op 
zaterdag 29 september! Voor meer info, neem eens een kijkje 
op www.perekersten.nl

Ondernemer uit de wijk:

Bart van der Linden

Bart van der Linden woont met zijn vrouw en dochter aan de 
Rielseweg. Tijdens zijn studie informatica maakte Bart regel-
matig websites voor kennissen. Hij kreeg het steeds drukker 
en al vlug werd het tijd om het professioneler aan te pakken en 
heeft hij zijn eenmanszaak bartvdl.nl ingeschreven. 
De onderneming hield zich vooral bezig met het ontwikkelen van websites en fotografie, 
dat tweede was met name om de websites te voorzien van inhoud.
Na zijn studie is Bart in loondienst gaan werken bij een ICT detacheerder en is de onder-
neming op een laag pitje komen staan. Na vier jaar gedetacheerd te zijn geweest bij ASML 
besloot Bart begin 2010 dat hij geen detacheerder nodig had om zichzelf te verhuren. 
Daarop heeft hij vrij snel ontslag genomen en is opzoek gegaan naar opdrachten als 
ZZP-er. In juni had hij zijn eerst grote klant gevonden in TomTom en na anderhalf jaar 
werd hij gevraagd om bij Philips Retail Solutions, een venture binnen Philips Lighting, 
te gaan werken waar hij tot op heden dagelijks werkzaam is. Naast de hoofdactiviteit 

van software designer / ontwikkelaar bij 
Philips is Bart nog bezig met andere werk-
zaamheden, zoals het ontwikkelen van 
websites, bemiddelen voor ZZP-ers en het 
ontwikkelen van technische prototypes. 
Zo heeft hij bijvoorbeeld een antiprinter/
cryptographer ontwikkeld  voor de Dutch 
Design Week, een printer die symbolen 
“print” met chloor op stof en papier die hij 
via sms ontvangt. Voor een deelnemer van 
het TV programma “Het beste idee van 
Nederland” de deurbel van de 21e eeuw 

gemaakt. Een deurbel met vingerafdruk herkenning die verschillende beltonen afspeelt en 
sms’jes kan verzenden. Dus heb je een nieuwe website nodig of wil je dat briljante idee 
eens omzetten tot een prototype dan ben je bij Bart aan het juiste adres. Je kan contact met 
hem opnemen op info@bartvdl.nl of kijk eens op zijn website www.bartvdl.nl

Ontwerpen van Bart zijn hand
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Bouwcommissie:

Grondwater voor de Sintenbuurt nog geen probleem

Op 8 mei heeft het huidige wijkbestuur voor de tweede maal de jaarlijkse bijeenkomst 
bijgewoond van de Stichting Grondwatercollectief Eindhoven (SGWCE). De stichting zet 
zich in voor een beheerst grondwaterniveau in de stad en wordt gesteund door 18 wijk- en 
buurtorganisaties en bewonerscommissies uit wijken in de stad die kampen met grond-
wateroverlast. Veel Eindhovenaren hebben sinds 1995 last van hoge grondwaterstanden. 
Hun kelders lopen regelmatig onder. Om dit probleem gezamenlijk aan te kaarten bij 
de gemeente, richtten zij enkele jaren geleden het SGWCE op. Ook de gemeente erkent 
inmiddels het grondwaterprobleem, waarvoor dan ook maatregelen worden getroffen.
 
Het SGWCE heeft zijn wortels in het Vonderkwartier, een vooroorlogse wijk die grenst 
aan de zuidkant van het centrum in Eindhoven. In 1997 vertelde iemand op de jaarlijkse 
ledenvergadering van de wijkvereniging van het Vonderkwartier dat hij sinds enkele jaren 
regelmatig te kampen had met een ondergelopen kelder. Vervolgens reageerden nog twin-
tig aanwezigen, die met hetzelfde probleem te maken hadden. Omdat vervolgens bleek 
dat het om een omvangrijk probleem ging dat zich niet beperkte tot het Vonderkwartier, 
besloot de wijkvereniging een advertentie in de lokale krant te plaatsen om andere wijk-
verenigingen op te roepen zich aan te sluiten en één vuist te maken. Deze actie leidde tot 
de oprichting van het SGWCE.
 
In eerste instantie werd toegenomen neerslag als belangrijkste oorzaak van de waterover-
last gezien. Omdat het probleem zich echter pas sinds 1995 voordeed, moest er echter toch 
een andere oorzaak zijn. Het SGWCE ging zelf op zoek. Daaruit bleek dat de onttrekking 
van grondwater door de industrie in Eindhoven en omgeving de afgelopen decennia sterk 
was afgenomen. Ook bleek dat het waterbedrijf het drinkwater uit diepere lagen was gaan 
onttrekken omdat de hogere waterlagen vervuild waren. In het voorjaar van 2000 besloot 
de gemeenteraad een pakket maatregelen op te nemen in de vorm van een gemeentelijk 
rioleringsplan. Zo werd besloten drainage toe te passen in gebieden met ondiepe kelders 
die regelmatig onderlopen. Dit plan wordt momenteel, al dan niet in aangepaste vorm, nog 
steeds uitgevoerd tijdens weg- en rioolreconstructies.
 
Door de inzet van het SGWCE wordt niet alleen gewerkt aan de aanleg van een drainage-
systeem, maar heeft het grondwaterprobleem in Eindhoven de afgelopen jaren ook op de 
politieke agenda gestaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat grondwateronttrekkingen waar-
voor Philips van plan was om deze uit bedrijf te nemen, na overleg met de gemeente in 
bedrijf zijn gehouden. Geschat wordt dat nu een gebied waar 10 procent van de Eindho-
venaren wonen last heeft van een te hoge grondwaterstand. Als Philips zou stoppen met 
onttrekken, zou dit percentage zeker verdubbelen. Het gebied dat nu last heeft van een te 
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hoge grondwaterstand, zijn de lager gelegen gebieden in de stad. Dit zijn dus het Vonder-
kwartier maar ook de wijken Kouwenhoven, Hanevoet en Genderdal.
 
Ook in onze wijk hebben in het verleden zich enkele mensen gemeld die last hadden van 
een natte ruimte onder de woonkamervloer. Onze wijk behoort echter niet tot de lager 
gelegen gebieden (kijk maar eens naar het hoogteverschil tussen de rondweg en het niveau 
van de overige wegen in onze wijk) en het grondwater staat normaliter zo’n anderhalve 
meter onder de gebouwvloeren. Onduidelijk is daarmee of het vocht in de ruimte onder de 
woonkamervloer veroorzaakt wordt door een hogere grondwaterstand of door condensvor-
ming als gevolg van slechte ventilatie. Als er dus wijkbewoners zijn die last hebben van 
vocht onder de woonkamervloer, dan komen wij graag hiermee in contact.
 
Marc Visschers

Bouwcommissie:

Witschilderproject
Zoals we reeds eerder enkele malen hebben bericht, is 
het wijkbestuur gestart met de voorbereidingen voor het 
volgende witschilderproject. Dit is de belangrijkste doel-
stelling van het wijkbestuur en iets wat veel aandacht en 
voorbereiding behoeft. We zijn gestart met het polsen van de meningen in de wijk over het 
jaar waarin weer geschilderd moest worden. Die waren erg wisselend. De een wilde het 
liefst zo snel mogelijk, de ander vond dat het schilderwerk nog wel enkele jaren mee kon. 
Inmiddels hebben we ook enkele koopcontracten doorgenomen om te beoordelen of het 
zogenaamde kettingbeding er in overgenomen is. Dit kettingbeding betreft een passage in 
het koopcontract waarmee geregeld is dat de eigenaar van de woning moet meedoen met 
witschilderprojecten. Van de beoordeelde koopcontracten, was in één contract het beding 
niet goed overgenomen. In de overige contracten wel. Wat de invloed is van het niet goed 
overnemen van het kettingbeding op de komende witschilderprojecten, zoeken we nog uit. 
Ook hebben we de kosten van het vorige project erbij gezocht om een gevoel te krijgen 
bij de kosten voor het schilderen van de woningen. Hiervoor was een vergoedingentabel 
opgesteld waarin per type woning, met een staffel voor het aantal deelnemers, de kosten 
waren aangegeven. Voor wie er in geinteresseerd is staat de vergoedingentabel op onze 
website. Zoek op “vergoedingentabel”. Tenslotte hebben we inmiddels de wijze waarop 
het laatste project was georganiseerd bekeken. Hierin vervulde Woningstichting Trudo 
een coördinerende rol. Dus hebben we contact met Trudo opgenomen. Trudo heeft nog 
19 huurwoningen in onze wijk, die dus ook periodiek geschilderd moeten worden. De 
woningstichting heeft ons laten weten dat zij binnenkort een expert naar de staat van het 
schilderwerk laten kijken en op basis van dat oordeel een beslissing nemen over het jaar 
waarin de volgende schilderbeurt moet plaatsvinden. We houden u dus op de hoogte.
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Bouwcommissie:

Zonnepanelen voor minder CO2

Begin van dit jaar ben ik met Paul Willems (medebestuurslid van de Stichting Sinten-
buurt-Noord) naar een informatieavond over ‘duurzame energie opwekken op je eigen 
dak’ geweest. Mijn groene hart ging die avond toch iets harder kloppen (niet door de 
manier van de presentatie van de drie sprekers) maar vooral van het idee dat ik óók een 
klein steentje kan bijdragen aan een duurzaam milieu. 

Mijn stroomverbruik in mijn huis is zo’n 3500 kWh per jaar (Dit is goed voor een 2488 kg 
CO2 uitstoot door de huidige energiecentrales). Mijn een-persoonshuishouding gebruikt 
verder een wasmachine, wasdroger, koel- en diepvrieskast (beiden meer dan 16 jaar oud), 
afwasmachine, elektrische kookplaat en een internetmodem en router die 24 uur per dag 
aanstaan. Is aan de hoge kant, vind ik zelf.

Om de kosten van dit alles terug te dringen, vond ik zelf dat ik hier iets aan moest gaan 
doen, liefst op een groene manier. Om het met zonnepanelen op het dak op te lossen, moet 
ik minimaal 12 zonnepanelen plaatsen. Dit zou niet gaan op het dak van mijn huis; want 
dat ligt niet gunstig in het zonlicht waardoor ik de maximale opbrengst niet zou kunnen 
halen. Daarom heb ik gekozen voor plaatsing op mijn garage van 7,5 x 6 meter die achter 
mijn huis staat. Dit had voor mij ook nog twee voordelen: het is optisch mooier dan op het 
dak van mijn huis én de panelen kunnen naar het zuiden worden gericht. 

Ik heb gekozen om de installatie te laten uitvoeren door E-on, mijn stroomleverancier. 
Het blijkt dat deze de installatie weer heeft uitbesteed aan een derde partij en die werkt 
samen met een Spaanse leverancier. Hierdoor verlopen communicatie en afspraken zeer 
slecht. Achteraf gezien had ik de complete installatie beter zelf via een installatiebedrijf 
uit de buurt kunnen laten uitvoeren. 

Er zijn veel verschillende panelen in de handel. 
De panelen die bij mij klaar liggen om te monte-
ren (ze zijn nog niet geplaatst en gezien de meest 
recente discussie tussen mij en E-on, vraag ik me af 
of dat ooit nog gaat gebeuren, maar daarover meer 
in de volgende WitteWel), komen uit Spanje, heb-
ben het formaat van 100 x 170 cm en hebben een 
maximale opbrengst van 235 kWh op jaarbasis per 
stuk. Er zijn blauwe en zwarte panelen. De mijne 
zijn blauw. Over de herkomst en kwaliteit van de 
panelen bestaan veel verschillende verhalen en bij 
de meesten zal de toekomst moeten uitwijzen hoe 
groot de opbrengst is en blijft.
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De kosten, inclusief aanleg, zijn in het totaal niet erg laag, namelijk € 6050. Dit bedrag 
is nog exclusief de eventuele € 650 euro uit de subsidieregeling ‘zonnepanelen’ die ik 
heb aangevraagd. Van het Agentschap NL heb ik inmiddels een brief gekregen dat mijn 
aanvraag in behandeling is. Van mensen - die net drie dagen eerder dan ik -  deze subsidie 
hebben aangevraagd, weet ik dat deze al is toegekend en uitbetaald. 

Daarnaast heb ik een slimme meter gekregen die door de opgewekte stroom de teller doet 
‘terug lopen’. Kosten van deze meter bedragen € 71,40. Bij plaatsing van deze (slimme) 
elektriciteitsmeter kreeg ik ook voor hetzelfde geld een nieuwe digitale (slimme) gasme-
ter. Het voordeel hiervan is dat door middel van een simkaart beide meters om de twee 
maanden de standen doorgeven aan mijn energietoeleveranciers. Zo hoef ik nooit meer de 
meterstanden zelf door te geven. Natuurlijk kan ik ze nog wel ook zelf nog aflezen.
De verwachting is dat ik op jaarbasis zo’n 2400 Kwh ga opwekken en dat zou ongeveer 
inhouden dat ik de installatie na ongeveer 12 jaar terugverdiend heb bij gelijkblijvende 
energieprijzen. Over de levensduur en de terugloop van de opbrengst heeft men mij het 
volgende verteld. Of het waar is weet ik niet, want het is moeilijk te controleren.
Men geeft de garantie (bij mijn installateur):
• 12 jaar 90% vermogensgarantie (Wp) ten aanzien van de zonnepanelen
• 25 jaar 80% vermogensgarantie (Wp) ten aanzien van de zonnepanelen
• 10 jaar productgarantie op zonnepanelen
• 8 jaar productgarantie op de omvormer
• 2 jaar op de installatiewerkzaamheden (wat ik erg weinig vind)

In de volgende WitteWel zal ik laten weten of mijn computer al op zonne-energie zijn 
werk doet. En hoe ik met E-on tot een goed eind gekomen ben.

Driek Verdonk

(Slimme) Elektriciteitsmeter met GSM (Slimme) Gasmeter gekoppeld aan die v.d. electra
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Hekken en verlichting in de brandgangen
De afgelopen tijd zijn drie mensen van het bestuur bezig geweest in kaart te brengen waar 
het verstandig zou zijn om een poort te plaatsen aan het begin van een brandgang. Maar ook 
waar een lichtpunt geplaatst zou kunnen worden. Het blijkt toch iets gecompliceerder dan 
wat wij in eerste instantie dachten. Het begin is gemaakt en de eerst tekeningen liggen er. 

Wel heeft het bestuur besloten om gratis een aantal buitenlampen aan wijkbewoners 
beschikbaar te stellen, zodat er in ieder geval lichtpunten bijgemaakt kunnen worden. 
Hierover leest u in de volgende WitteWel meer. Heeft u nu al interesse hierin, mail ons 
dan via info@wittewel-sintenbuurt.nl

Driek Verdonk

Historie:

Sint Gertrudislaan
Een Sintennaam deze keer. Aangezien de meeste straatnamen in onze wijk met Sint begin-
nen, wordt het na de Rielseweg en de Piuslaan nu tijd om voor een naam die begint met 
het voorvoegsel “Sint” uit te zoeken waar deze vandaan komt. 

Bij het afzoeken van het World Wide Web op de naam valt op hoeveel instellingen en 
verenigingen naar Sint Gertrudis vernoemd zijn. We vinden een woningstichting, schutte-
rijen, basisscholen, een middenschool (wat dat ook mag zijn), fanfares en harmonieën 
en een fort.

Hek zoals we die overal zouden willen zien Goede verlichting in een brandgang
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De naam Sint Gertrudis verwijst naar de historische figuur Gertrudis van Nijvel. Gertrudis 
werd geboren in 626 als dochter van Pepijn van Landen en dochter van de heilige Ida van 
Nijvel.

Vader Pepijn was hofmeier van de Koning van Austrasië. 
Zowel de term hofmeier als het Koninkrijk van Austrasië 
waren bij de auteur van dit stukje onbekend, dus maar even 
verder gezocht om de betekenis hiervan te achterhalen. Een 
hofmeier was in de Germaanse - en Frankische Koninkrijken 
het hoofd van het huishouden. De macht van de hofmeier 
werd in de zevende en achtste eeuw steeds groter en uitein-
delijk werd de macht van sommige Koningen overgenomen. 
Dan iets over Austrasië. Dit rijk ontstond in 511, toen de 
Frankische koning Clovis overleed en zijn Koninkrijk ver-
deeld werd over zijn vier zonen. Austrasië was het noordoos-
telijke deel van het Merovingische Koninkrijk en besloeg het 

oosten van het huidige Frankrijk. De hoofdstad van Austrasië 
was Metz. De moeder van Gertrudis, die zelf dus ook heilig is 
verklaard, was vermoedelijk dochter van de eveneens heilige 
Arnoald. Ida stichtte in 640 de abdij van Nijvel. Ook stichtte 
zij het klooster in Fosses-la-Ville. 

Gertrudis genoot een zeer godvruchtige opvoeding (hoe zou 
dat toch komen). Als jong meisje was ze al van plan haar 
maagdelijkheid in dienst van God te stellen. Zij trad toe tot 
de abdij van Nijvel en werd op twintigjarige leeftijd hoofd 
hiervan. Volgens de kronieken leefde ze in grote armoede en 
stichtte ze veel kerken. Toch was ze ook te gast op feesten. 
Op een feest bij koning Dagobert vroeg een prins haar ten 
huwelijk. Gertrudis weigerde met de woorden: “Ik heb als 
bruidegom gekozen de eeuwige schoonheid die de oorsprong 
is van de schoonheid van alle schepselen. Hij die oneindig veel 
rijkdommen bezit en door de engelen wordt aanbeden.” 
Ze studeerde veel in het Heilige Schrift en liet hiervoor boeken 
uit Rome komen. Toen ze eens in een door haarzelf gestichte 
kerk zat te bidden voor het altaar, daalde een vlam uit de hemel tot boven haar hoofd en 
verlichtte het hele kerkgebouw. 

Totaal verzwakt door het vele vasten en waken droeg ze de bediening van het ambt van 
abdis op dertigjarige leeftijd over aan haar nicht Wilfetrudis. Ze bereidde zich nu voor op 
de dood, maar bleef streng in het vasten. Ze droeg altijd een stug boetekleed waarin ze 
ook begraven wilde worden. Daags voor haar sterven kondigde haar raadsman aan dat ze 

Vader Pepijn

Gertrudis
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de volgende dag door de engelen Gods voor diens troon gebracht zal worden. Stralend 
van geluk bracht ze de hele nacht biddend en zingend door en stierf toen, 33 jaar oud, 
op 17 maart 659. Haar feest wordt tegenwoordig gevierd op haar sterfdag. 
Een relikwie van Gertrudis wordt trouwens bewaard in de Sint-Amanduskerk te Wezeren 
in Vlaams-Brabant. In Bergen op Zoom is een Sint Gertrudiskerk, waar elk jaar op haar 
sterfdag een bedevaartstocht naar de kapel in de kerk wordt gehouden. Het Vlaams-
Belgische plaatsje “Sint-Geertruid” is eveneens naar Sint Gertrudis vernoemd.

Mochten de bewoners van de Sint Gertrudislaan overwegen om een jaarlijks terugkerend 
straatfeest in te voeren dan is 17 maart dus een goede datum. Geheel in het gedachtegoed 
van de Heilige Gertrudis dient dit straatfeest dan wel vastend doorgebracht te worden.
Tot slot nog iets over het fort Sint Gertrudis. Het fort is een monumentale villa in Neo-
klassieke stijl en is gebouwd in 1776. Vroeger was de ruimte het wapenarsenaal van de 
vestingstad Geertruidenberg. Nu wordt het gebouw gebruikt voor feesten en partijen. 
De naamgeefster zou zich vast omdraaien in haar graf....

Marc Visschers

Columm:

Leuk eetadresje
Zoals jullie misschien al wel gemerkt hebben 
door mijn eerdere schrijfseltjes, ben ik een 
vrouw van middelbare leeftijd die midden 
in de samenleving staat en volop geniet van 
alle leuke, spontane, onverwachte, dagelijkse 
dingen in mijn woonomgeving.
Zo liepen mijn man en ik tijdens een van de spaarzame zwoele zomeravonden in juli 
’s avonds laat nog een rondje door de wijk. Al pratende waren we eigenlijk een beetje 
afgedwaald en net buiten onze wijk terechtgekomen. Daar werden we aangenaam verrast 
door ‘Het Cruydenhuisch’, een lokaal restaurantje aan het Kalmoesplein (Kruidenbuurt). 
De volgende dag zijn we teruggelopen en hebben we er een hapje gegeten. 
Het blijkt een eetgelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het 
horecavak leren. In een ontspannen sfeer word je een lekkere en - ook niet onbelangrijk 
in deze tijd - betaalbare maaltijd geserveerd. Je wordt erg persoonlijk geholpen en dat het 
soms misschien niet helemaal gaat zoals ‘het’ hoort, geeft alles een ongedwongen charme.
Ik weet wel dat ‘Het Cruydenhuisch’niet binnen de grenzen van onze wijk valt, maar ik 
wilde deze speciale plek toch graag onder jullie aandacht brengen. Zó eigenzinnig ben 
ik dan ook weer! Met vriendelijke nazomergroet, 
                                                             
Antoinetta Paalman
 (foto; van site Omroep Brabant)
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Columm:

Hebzucht in Helmond
 
Vorige week heb ik eindelijk eens een staaltje van onvervalste hebzucht meegemaakt, 
en dat ook nog in Helmond. Ik was die week werkzaam in Brandevoort, een interessante 
nieuwbouwwijk in Helmond waar alle mogelijke moeite is gedaan om de bewoner of 
bezoeker terug in de tijd te laten gaan. Statige jaren twintig en dertig huizen met houten 
ornamenten, hardstenen pilaren met zware ijzeren kettingen, straatklinkers en grachten. 
De wijk wil gezien worden, althans door toevallig passerende bezoekers die bij een roton-
de, die overigens niet uit die tijd stammen, per ongeluk links in plaats van rechts gaan. 
U begrijpt dat mij dat overkwam en ik kan iedereen verzekeren dat je er niet zo maar weer 

uit bent. Brandevoort moet beke-
ken worden en dat heb ik min of 
meer verplicht dan ook gedaan. 
Er waren veel mensen op straat 
en zo was het uiteindelijk op 
het adres waar ik moest zijn ook 
een drukte van belang. En dat 
op maandagochtend. Zonder dat 
ik overigens iets vroeg of zei 
begonnen alle mannen onmiddel-
lijk uit te leggen waarom ze thuis 
waren en niet aan het werk. Ken-
nelijk zijn Helmonders, en dan 
hebben we hier nog voorname-
lijk over import, enigszins bang 
voor hun reputatie van minimale 
werklust en ijver. Ik heb alle 
smoesjes aangehoord en denk er 
het mijne van maar dit terzijde. 
Gewoon aan de gang gaan en 
doen waar ik voor gekomen was. 
Op woensdag stond de hele wijk 
op z’n kop. In Brandevoort was 

de Postcodeloterij Straatprijs gevallen en daar moest iedereen op straat heftig over discus-
siëren, vooral over het feit dat de exacte plek waar de twee letters de goede waren zo’n 
beetje de duurste locatie van Brandevoort was. Niet dat er armlastige delen zijn maar ook 
binnen Brandevoort zijn inkomensgradaties en inderdaad steeg op de plek van de hoofd-
prijswinnaars het percentage auto’s van Duitse origine in de categorie enorm met ieder 
huisnummer. 
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De eigenaar van het huis waar ik bezig was kon er wel mee lachen maar dat gold absoluut 
niet voor z’n buurvrouw. Ze was woedend over het feit dat zij, met haar twee loten, nu 
‘maar’ duizend euro kreeg in plaats van een slordige kwart miljoen. Inderdaad is dat een 
fors verschil maar een loterij blijft een loterij en je moet gewoon stom geluk hebben. Iets 
anders is er echt niet van te maken. Ik kon alle telefoongesprekken plus de discussies met 
haar buren en vriendinnen uitstekend volgen, waarschijnlijk hebben de bewoners aan de 
rand van Mierlo dat ook nog kunnen doen. Er was oneerlijkheid op de wereld en deze 
mevrouw moest dat toch wel kwijt. En dat niet alleen op woensdag, ook donderdag ging 
het maar door. Sommige mensen probeerden haar ervan te overtuigen dat het ze dan wel 
niet in de hoofdprijzen was gevallen, maar dan in ieder geval die duizend euro binnen 
had, maar niets hielp om haar rustig te krijgen. Niet haar forse nieuwbouwhuis, haar dure 
kleren, haar respectabele SUV, de gigantische flatscreen die achter het raam zichtbaar 
was of wat dan ook. Deze mevrouw had zo te zien feitelijk alles wat een mens maar zou 
kunnen willen hebben en ze maakte gezien haar postuur in het algemeen niet de indruk 
ooit een maaltijd te moeten hebben overgeslagen. Donderdagmiddag riep ze uiteindelijk 
in een soort opperste wanhoop dat ze liever helemaal niets had gewonnen dan dit, want nu 
hadden die anderen veel meer. Ik vermoed dat ze niemand van ‘die anderen’ persoonlijk 
kent maar dat het hier gaat over hebzucht in z’n beste soort. Liever allemaal niets dan zij 
een beetje en een ander veel. En dat in dit geval een ander die in de buurt woont, want die 
prijs valt toch wel, maar wat haar betreft waarschijnlijk beter in noordoost Groningen of 
het uiterste puntje van Zeeuws-Vlaanderen. En zo blijkt dat in Helmond mensen wonen 
die diep ongelukkig worden over het feit dat ze duizend euro hebben gewonnen. Gelukkig 
komt dat in Eindhoven niet voor.
 
Bas van Pelt

Plastic recycling voor Eindhoven een succes
Eindhoven mag trots zijn als het gaat om het scheiden van plastic verpakkingsafval. 
We mogen elkaar een groot compliment geven en kunnen elkaar op de schouders slaan. 
Eindhoven scoort landelijk hoger dan gemiddeld bij het recycling van plastic. Het afge-
lopen jaar (2011) boden we in Nederland massaal ons plastic afval aan om te recyclen. 
In totaal werd er 108 kiloton aan plastic verpakkingsmateriaal ingezameld. We zijn goed 
bezig! 
Uit een recent onderzoek van Business Monitor blijkt dat maar liefst 97% van de Neder-
landers bekend is met het gescheiden inzamelen van plastic afval.
Driekwart van de ondervraagden (inwoners van gemeenten die aan bronscheiding doen) 
gaf aan daadwerkelijk gescheiden in te zamelen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat de 
mensen die nog niet aan het scheiden van plastic afval doen, tegen problemen aanlopen als 
ruimtegebrek in huis of het feit dat inzamelcontainers vaak vol zitten. Op deze punten valt 
dus nog winst te behalen.



Sluitingsdatum kopij WitteWel 3. 2012 
Uiterlijk vrijdag 30 november 2012. 
De volgende WitteWel verschijnt 21 december 2012.
In dit nummer kun je het volgende verwachten:
* Interview ondernemer uit de wijk
* Aandacht voor het witschilderproject 2013  (of toch later)
* Ontwikkelingen met betrekking tot buurtpreventie
* Wat gebeurde dit jaar in dat huis van no 6 van de St. Norbertuslaan
* Verslag straatborrel Roothaanstraat 16 september

Burendag 
Ook dit jaar is er een landelijke burendag en wel op 22 september. Misschien iets voor 
uw straat om tijdens deze landelijke burendag iets te organiseren. Natuurlijk voor dit 
jaar te laat, maar houd dit volgend jaar in de gaten en kijk eens op www.burendag.nl

Oproep:

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!

Oproep:

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 han-
dig om te weten wie er in de buurt wonen. Interesse? Stuur dan een stukje op naar 
info@wittewel-sintenbuurt.nl


