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Redactioneel
Goed nieuws. De redactie wordt momenteel elke ochtend om een uur of zes wakker met 
een concert van jewelste. Overal gezang, getjilp en jawel, zelfs gekrijs. De lente is aange-
broken en elk jaar wordt de redactie er dan weer aan herinnerd dat er toch nog meer groen 
in onze wijk aanwezig is dan je zo zou denken. Ook breekt nu weer de periode aan van de 
buitenevenementen, waarvan de splinternieuwe Koningsdag het eerste is. Verder in deze 
WitteWel een verslag van de informatieavond die op 8 april is gehouden en aandacht voor 
de eerste elektrische auto in de wijk. Wij wensen u dus weer veel leesplezier. Met een 
zonnetje in de tuin en een biertje of wijntje in de hand moet dat ook wel lukken.

De redactie
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Van de voorzitter

Hierbij weer een WitteWel met een keur aan onderwerpen, uiteenlopend van energie-
besparing tot aan buurtpreventie. Op het gebied van veiligheid is het jaar 2014 (helaas) 
begonnen met een record, namelijk 15 inbraken in de Sintenbuurt in de eerste 5 weken 
van het jaar. Gelukkig was er een hoge opkomst op de informatieavond op donderdag 
13 februari jl., die door de gemeente was georganiseerd (in deze Wittewel een verslag van 
de avond). Op deze avond is de actieve buurtpreventie in de Sintenbuurt gestart waar ook 
een aantal bewoners van Sintenbuurt Noord zich voor hebben aangemeld. De eerste voor-
lichtings- en trainings-avond voor deze groep vindt in april plaats en vanaf dat moment 
zullen er buurtbewoners met herkenbare hesjes door de buurt wandelen en hun steentje 
bijdragen om de veiligheid van onze buurt te vergroten.
 
Op zaterdag 29 maart jl. hadden we samen met de bewoners van Zuid een Opschoondag 
georganiseerd. Het mooie weer hielp mee en ik heb veel buurtbewoners met afval richting 
de kraakwagens zien lopen, vooral het wegbrengen van tuinafval was dit jaar de favoriet. 
Zie bijgevoegde foto.
Verder kunnen we voor de komende tijd veel leuke initiatieven verwachten in onze Sin-
tenbuurt: de kruiden staan binnenkort te groeien in de kruidentuin, het ‘Buurpad’ begint 

steeds vastere vormen te 
krijgen, veel gezelligheid 
tijdens de Koningsdag 
op 26 april en op 22 juni 
zal in het Bonifaciuspark 
‘Stratum aan zet’ worden 
gehouden. Het belooft weer 
een leuk jaar te worden.

Ik wens jullie weer veel 
leesplezier.

Dick Andriesen

Leefbaarheid

Gebruik openbare ruimte
In onze wijk is eind vorig jaar op tenminste twee plekken een discussie ontstaan tussen 
bewoners over het gebruik van de openbare ruimte door het plaatsen van speeltoestellen. 
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Ook in de WitteWel van december is door verschillende bewoners aandacht besteed aan 
deze kwestie via ingezonden stukken. 
Enkele bewoners hebben naar aanleiding van deze WitteWel het wijkbestuur benaderd om 
bijval te zoeken voor hun standpunten. Wij betreuren het natuurlijk dat er in verschillende 
straten onenigheid tussen buren is ontstaan. Het wijkbestuur is er echter om de belangen 
van de wijk als collectief te behartigen. Wij kiezen geen partij en treden niet op als bemid-
delaar in dit soort kwesties. 
Ook hebben enkele bewoners zich gericht tot de redactie van de WitteWel met het verwijt 
dat de artikelen te eenzijdig vanuit een standpunt waren, en dat het wijkbestuur de arti-
kelen goedkeurt voordat deze in de WitteWel worden gepubliceerd. Wij hechten er dan 
ook waarde aan te benadrukken dat de redactie van de WitteWel onafhankelijk is en dat 
de WitteWel een platform voor alle bewoners is. De redactie is afhankelijk van kopij die 
wordt aangeleverd door jullie als lezers en bewoners.  

Wijkbestuur Sintenbuurt-Noord

Energie

Gebouwthermografie - deel 2
 
Zoals reeds eerder bericht in de WitteWel van december 2013, zijn op 28 februari 2013 
van 4 woningen in onze wijk warmtebeeldopnamen gemaakt door het bedrijf Tritium 
Advies uit Nuenen. Sinds de eerste opnamen zijn de woningen aan de Sint Bonifaciuslaan 
8 en de Roothaanstraat 23 voorzien van spouwmuurisolatie. Tijd dus om nogmaals warm-
tebeeldopnamen te maken om het resultaat van de spouwmuurisolatie te beoordelen.
 
Even opfrissen: met een warmtebeeldcamera kunnen temperatuurverschillen van een 
object inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee kunnen dus warmteverliezen van een 
woning worden beoordeeld en kan gecontroleerd worden of de isolatie goed en voldoende 
dekkend is aangebracht.
 
Op de opnamen van 28 februari 2013 was ter plaatse van de toen nog ongeïsoleerde 
gevels een aanzienlijk warmteverlies te zien. Het warmteverlies was egaal over de gevels 
verdeeld. Uit de tweede serie opnamen blijkt dat bij de Sint Bonifaciuslaan 8 de locatie 
van de isolatie goed te zien is en dat deze egaal over de gevel is verspreid. Tevens is het 
verschil in temperatuur met de gevels van de belendende woningen goed te zien. Ook is 
nu goed te zien dat het overstek boven de voordeur een koudebrug vormt. Omdat tijdens 
de eerste opnamen over de gehele gevel warmteverlies optrad, viel de koudebrug toen 
niet op. Al met al is de na-isolatie van de spouwmuur op de Sint Bonifaciuslaan 8 goed 
geslaagd en zal deze zeker leiden tot een besparing op de energierekening.
 
In de tweede serie opnamen van de Roothaanstraat 23 is een vlekkerig patroon te zien. 



5

Dit duidt erop dat de isolatie niet goed over het oppervlak van de gevel is verspreid. 
Tijdens de eerste opnamen waren geen indicaties van eventuele vervuiling of obstructies 
in de spouw te zien. Het lijkt er derhalve op dat de isolatie niet goed is aangebracht. 
Op de opnamen van de zijgevel is te zien dat aan de onderzijde geheel geen isolatie zit. 
In het verleden is tijdens de renovatie van deze woning een betonvloer aangebracht. 
Het gestorte beton is in de spouw terechtgekomen en vormt daar nu over de gehele lengte 
van de gevel een koudebrug waarlangs een aanzienlijk energieverlies optreedt. Door de 
geconstateerde problemen zal de energiebesparing van de Roothaanstraat 23 aanzienlijk 
minder zijn dan verwacht.
De	resultaten	van	de	thermografische	opnamen	zijn	alleen	goed	te	zien	zijn	op	kleurenfo-
to’s. Daarom staan de opnamen en de bijbehorende rapportages op onze website. 
Wij nodigen dus iedereen uit om deze te bekijken. Wilt u meer weten over de mogelijk-
heden	voor	gebouwthermografie	voor	uw	eigen	woning?	Bijvoorbeeld	om	te	beoordelen	
welk deel van uw woning u het beste kunt isoleren of om de werking van al aangebrachte 
isolatie te controleren, neem dan contact op met Mark van der Donk van Tritium Advies 
www.tritium.nl of (040)  2 951 951 of stuur een email naar info@tritium.nl.

Marc Visschers
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Leefbaarheid

Buurtpreventie 
Op 13 februari jl. is er een informatie avond geweest voor de Sintenbuurt, zowel voor 
Noord als voor Zuid. De avond werd gehouden in het kerkje De Fontein, waar diverse 
sprekers aan het woord waren. Het nieuwe jaar begon met een groot aantal inbraken in de 
Sintenbuurt en de gemeente wil samen met ons hier iets aan gaan doen. 
Naast de cijfers gepresenteerd door gemeente en politie toonde de ervaringsdeskundige 
Theo Korsten als voormalig inbreker ons de voor inbrekers interessante facetten in de 
Sintenbuurt. 
Theo hield zijn verhaal middels foto’s uit onze wijk waar onder andere zwakke plekken 
waren te zien en hoe je die zeer eenvoudig minder inbraakgevoelig kon maken. Tevens 
werd aangegeven hoe belangrijk het is om samen met de buurtbewoners de achterpaden af 
te sluiten en daar ook verlichting aan te brengen.

Rob van Hout, onze wijkbriga-
dier, heeft weer opgeroepen om 
verdachte zaken snel te melden 
via politie.nl. Verder is er gespro-
ken over Burgernet, een systeem 
waarbij de politie u een sms’je 
stuurt met bijvoorbeeld de vraag 
om uit te kijken naar een dader, 
bijvoorbeeld bij een diefstal, 
tasjesroof , doorrijden na een 
aanrijding, geweld of vermiste 
personen. Aanmelden doe je heel 
eenvoudig via www.burgernet.nl.

Tenslotte wil de gemeente stimuleren dat u samen met buurtbewoners er voor gaat zorgen 
dat uw wijk veiliger wordt door het oprichten van een actief buurtpreventieteam. Bij actie-
ve buurtpreventie zetten buurtbewoners zich op vrijwillige basis actief in voor de buurt, 
zij houden informeel toezicht en geven ongeregeldheden door aan de politie of gemeente. 
Op de informatie avond zelf hebben een redelijk aantal mensen zich opgegeven voor het 
actieve buurtpreventieteam in de Sintenbuurt. De eerste voorlichtings-, trainings- avond 
werd gehouden op 8 april. Wanneer je dit initiatief van het actieve buurtpreventieteam wilt 
ondersteunen, kun je contact opnemen met onze wijkcoördinator Mieke van der Donk via 
telefoon 14040 of mailen naar buurtpreventie@eindhoven.nl.

Driek Verdonk
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Leefbaarheid

Koningsdag 2014 
Dit jaar vieren we op zaterdag 
26 april de eerste Koningsdag en 
daar doen wij natuurlijk ook aan 
mee. De kinderen van de Sinten-
buurt Noord mogen dit jaar het 
Koningsfeest aftrappen met een 
heuse kinderdisco op de voor-
avond van Koningsdag. 
DJ Armin van Buurman zal 
zorgen voor nummers om op 
te dansen.
Als de kinderen hun bedjes op gaan zoeken zijn de volwassenen aan de beurt. Ook dit jaar 
zal er op vrijdag 25 april, de vooravond van Koningsdag een borrel plaatsvinden. Ook dit 
jaar is het weer de bedoeling dat iedereen een hapje of iets te knabbelen mee neemt om de 
drankjes, die te krijgen zijn bij de bar, te vergezellen. 

De volgende dag staat in het teken van de kinderen, al worden de volwassenen natuurlijk 
niet vergeten. Er worden voor de kinderen een hoop activiteiten georganiseerd. 
De	jaarlijkse	fietstocht	vindt	natuurlijk	weer	plaats.	Dus	kinderen,	begin	maar	vast	met	
het	pimpen	je	fiets,	buggy,	skelter	of	step	en	wie	weet	val	je	in	de	prijzen.	Na	de	fietstocht	
kunnen de kinderen zich uitleven op de springkussens, verschillende spelletjes, cupcakes 
versieren of zich mooi laten schminken. Daar krijg je natuurlijk honger van en daarom 
zijn er dit jaar suikerspinnen en broodjes knakworst te verkijgen. Ook wordt er gezorgd 
voor	limonade,	koffie	en	thee.	Bovendien	zal	de	bar	dit	jaar	de	hele	dag	geopend	zijn	met	
fris, bier en wijn.

Dit jaar is er ook ruimte voor een vrijmarkt. Dus heb je nog spullen liggen op zolder 
waar je andere mensen blij mee kan maken? Neem ze mee, zoek een mooi plekje voor je 
kleedje en spullen en doe mee aan de koninklijke vrijmarkt. Je mag natuurlijk ook zelf 
gebakken koekjes of zelfgemaakte sieraden verkopen. Of wat dacht je van een grabbelton, 
een goocheltruc of een mooie dans. Laat zien wat je kan en zorg ervoor dat je opvalt met 
je kleedje! 

In deze wittewel vind je ook een kleurplaat die je op Koningsdag in kan leveren en waar-
mee je in de prijzen kan vallen.
De bar en springkussens zijn er de hele dag. Kortom alle ingredienten voor een geslaagde 
eerste Koningsdag.

Virginie van der Linden
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Energie

Wat doet die groene kabel over de straat hier?
Dat heeft u zich misschien ook al eens afgevraagd wanneer u door de Sint Norbertuslaan 
loopt. Ondergetekende in ieder geval deels en daarom ging ik er op af om eens een praatje 
te maken met de eigenaar. 

Alain Schoormans laadt hier zijn elektrische auto mee op. Sinds november 2012 rijdt 
hij in deze wagen: hij noemt het geen Opel, maar een elektrische auto. Voorheen reed de 
familie een Audi A6, maar die was inmiddels al een jaar of zes oud toen er naar een alter-
natief werd gezocht. De wagen wordt zakelijk gereden en kost voor elke ondernemer altijd 
25% bijtelling op de nieuwwaarde. Eén van de redenen om de ruim 20.000 km per jaar in 
de Audi ‘iets’ voordeliger te gaan rijden. 
De Audi verbruikte zo’n 1:8 aan benzine en dat was slecht voor het milieu en zijn porte-
monnee. Na heel wat zoeken en een proefrit was hij verkocht. Dit model van het Duitse 
merk is net even anders dan een reguliere hybride, deze is volledig elektrisch en wanneer 
de accu leeg is, slaat de benzine motor aan die alleen dient als generator, die vervolgens de 
accu weer oplaadt gedurende het rijden.

Met een volledig opge-
laden accu rijdt de auto 
60 km (volledig op de 
accu) en pas dán slaat de 
brandstofmotor aan om 
de rest van de stroom op 
te wekken om de wagen 
verder te laten rijden. 
Alain vertelde dat gemid-
deld genomen deze auto 
(bij hem) 1:25 verbruikt. 
Hij laadt zijn auto eigen-
lijk overal waar het kan 
elektrisch op: thuis, maar 
óók in de parkeergarage of 
op de parkeerplaats. “In de 
meeste parkeergarages is dat gratis”, vertelde hij mij, “en op de parkeerplaats betaal ik via 
een betaalsysteem The New Motion”. De volle accu is goed voor 10 KWh, wat ongeveer 
€1,90 euro kost en waarmee hij eerst 60 km rijdt eer de eigen generator aanslaat. Om een 
accu volledig te laden, moet je in de regel zo’n vier uur wachten, vertelde hij mij.

“Het mooie van de auto is dat hij zo stil is, dat je heerlijk relaxt van A naar B rijdt en soms 
moet je heel goed opletten. Op een parkeerplaats bijvoorbeeld,  want niemand hoort je 
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aankomen.	Er	zit	dan	ook	een	tweede	claxon	op,	speciaal	voor	fietsers	en	voetgangers,	
lang niet zo luid als die andere”, vulde Mirjam, de vrouw van Alain aan. “De auto is wel 
kleiner dan die ik hiervoor had en de standaard kleuren zijn erg saai; vandaar dat ik hem 
heb laten ‘wrappen’ met een speciale folie.  Optrekken is een genot: weinig auto’s accele-
reren zo snel als een elektrische auto en dat is wel weer lekker!” 

Deze auto van het merk dat ze op de reclame aanprijzen met “Wir leben Autos” en een 
zeer schone en groene auto, is bovendien op de lange duur nog erg aantrekkelijk ook. 
Geen bijtelling, geen wegenbelasting en erg zuinig. En bij het fotograferen van de voor-
naamste stekker van de auto kreeg ik nog even te horen dat veel van zijn collega’s hem 
toch een beetje raar en ook jaloers aankijken wanneer hij deze stekker in zijn voertuig 
stopt. “Goed economisch en groen bezig Familie Schoormans!”

Driek Verdonk

Leefbaarheid

Burendag 2014 
Vorig jaar heeft iedereen kunnen genieten van een gezellige burendag. Ook dit jaar wordt 
daarom weer een burendag georganiseerd. De burendag zal dit jaar plaatsvinden op zater-
dag 27 september. Zet het dus alvast in je agenda! Omdat de barbecue vorig jaar een groot 
succes was zal die ook dit jaar weer georganiseerd worden. Hoe de dag verder ingedeeld 
zal worden is nog niet bekend. Maar tegen die tijd zal iedereen weer een inschrijfformulier 
in de bus vinden met alle informatie.

Virginie van der Linden

Column

Overwinteren in Eindhoven
Dit jaar hebben mijn man en ik besloten om niet, zoals bijna elk jaar, een aantal weken in 
Spanje te gaan overwinteren. U weet uit mijn eerdere verhalen dat ik een liefhebber ben 
van winteravonden met een glaasje gezelligheid en wat te knabbelen, maar eind janua-
ri krijgen we dan tóch zin in het voorjaar. Dit jaar hebben we dat gevoel helemaal niet 
gehad. Sterker nog: we besloten om dit jaar in onze eigen ‘Pueblo Blanco’ te overwinte-
ren. 

En er waren genoeg activiteiten en dingen gaande die het thuisblijven ook helemaal niet 
vervelend maakte. Het begon er bijvoorbeeld al mee dat wij door deze zachte winter niet 
zo hard gestookt hebben. Dat kwam heel mooi uit, want tot onze voorgenomen isolatie 
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van de ramen is het helaas nog niet gekomen. Wij hadden een offerte uitstaan, maar door 
het ter ziele gaan van het Energie Gezelschap, is die energiebesparende investering er nog 
niet van gekomen. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat dit “Gezelschap” niet meer 
bestaat; op deze manier is dat - als u het mij vraagt - tóch een beetje verspilde energie van 
alle tijd en moeite geweest.

Ook heb ik in februari een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond over inbraakpreven-
tie. Deze vergadering vond plaats in een kerkje nabij de Floralaan en onder andere door 
middel van een diapresentatie werden minder veilige plekken of situaties uit de buurt 
getoond. Dat maakte wel indruk, hoewel ik het idee had dat er niet veel beelden uit de 
wijk met witte huizen getoond werden. Wat mij als brave burger ook enigszins verbaasde 
was dat de politie voor deze avond 
samenwerking gezocht had met een 
ex-gedetineerde (als dat al zo was). 
Maar goed, vol inspiratie kwam 
ik weer thuis en ondertussen heeft 
mijn lieverd een anti-inbraakstrip 
op zowel de voor- als achterdeur 
gemonteerd. En dat geeft mij een 
veilig gevoel met in mijn achter-
hoofd de inbraakgolf van afgelopen 
december en januari in onze wijk!

Eind februari hebben we samen 
genoten van de carnavalsoptocht (zie 
foto) die vrijdagsmiddags door de 
wijk trok. Veel kindertjes van basis-
school ‘De Klimboom’ hadden zich 
ontzettend leuk verkleed en zichtbaar 
plezier. En wij daardoor ook.

Ja, en toen was het ineens alweer 
eind maart (februari was door die 
lenteachtige temperaturen en regel-
matig zon omgevlogen), komt Koningsdag al in zicht en wisten we het zeker: “Wij hebben 
hier thuis óók heerlijk overwinterd”. Moeten we misschien wel vaker gaan doen!  
Met vrolijke voorjaarsgroet, 

Antoinetta Paalman  
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Historie

Monseigneur Zwijsenlaan
Aangezien onze buurt in totaal uit acht straten bestaat, is dit 
alweer het laatste deel van de reeks over de historie van de 
straatnamen.	Na	een	paar	afleveringen	over	naamgevers	waar-
over maar weinig te melden was is het nu gelukkig wel weer  
een	historische	figuur	die	wat	meegemaakt	heeft.	Er	is	zelfs	
een aanslag op zijn leven gepleegd. Monseigneur Zwijsen 
is op 28 augustus 1794 geboren als Joannes Zwijsen in het 
Brabantse plaatsje Kerkdriel, als zoon van een molenaar. Zijn 
wapenspreuk was “Mansuete et fortifer” ofwel zachtmoedig 
en sterk. Een spreuk die zeker op zijn lijf was geschreven.
 
Joannes ging in Berlicum naar de lagere school en vanaf 
1806, toen hij twaalf jaar was, enkele jaren naar de Franse 
School in Reek. Hier zou hij twee jaar verblijven. In de peri-
ode liep hij tweemaal weg en werd beide keren teruggebracht door zijn vader. Als voor-
bereiding op zijn priesterstudies ging hij vanaf 1808 naar de Latijnse Scholen in Uden en 
daarna in Helmond. Na zijn priesterwijding in 1917 in Mechelen was hij achtereenvolgens 
kapelaan in Tilburg, Schijndel, Best en opnieuw Tilburg.
 
In Tilburg werd Joannes getroffen door de armzalige omstandigheden waaronder een 
groot deel van de bevolking moest leven. Van goede onderwijsvoorzieningen, armenzorg 
of verpleging was geen sprake en Zwijsen zocht naar een mogelijkheid daarin verandering 
te brengen. Om deze reden stichtte hij in 1832 de congregatie van de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw van Barmhartigheid, ook wel de Zusters van Liefde genoemd. Hierover 
schreef Joannes “Ik had niets anders op het oog dan het oprichten eener school, waarin de 
arme kinderen zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naaien en breien.” Dat doel 
werd meer dan bereikt, want de congregatie zou in de loop der jaren enorme proporties 
aannemen. Toen Joannes in 1877 overleed, waren er vestigingen op zesenzeventig plaat-
sen in binnen- en buitenland, belast met onderwijs, ziekenverzorging, bejaardenzorg en de 
zorg voor weeskinderen.
 
Van 1830 tot 1839, de periode dat Koning Willem II als opperbevelhebber van de tegen 
België gemobiliseerde troepen in Tilburg was gelegerd, raakte Joannes goed bevriend met 
de Koning. Aan hem wordt dan ook de gunstige gezindheid van de vorst jegens de katho-
lieken toegeschreven. Vanwege deze vriendschap komt Joannes ook voor in de miniserie 
De Troon, een dramaserie van de Avro over het koningshuis in de twintigste eeuw. In 1853 
wordt, op voorspraak van Joannes bij Koning Willem II,  de bisschoppelijke hiërarchie 
hersteld. In 1842 was Joannes al tot bisschop gewijd en belast met de zorg van wat later 
het	bisdom	Den	Bosch	zou	worden.	Omdat	dit	bisdom	officieel	nog	niet	bestond,	kreeg	hij	
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een noodtitel: bisschop van Gerra, naar een oeroud bisdom in Egypte. Als de kerkelijke 
hiërarchie in 1853 wordt hersteld en er weer bisdommen worden opgericht, wordt Joannes 
pas echt bisschop van Den Bosch, en tegelijk ook aartsbisschop van de Nederlandse 
kerkprovincie, met als zetel het aartsbisdom Utrecht. Tot zijn dood in 1877 blijft Joannes 
vervolgens in ’s-Hertogenbosch. Het graf van Monseigneur Zwijsen bevindt zich in de 
tombe onder het kapelletje op de begraafplaats in het plaatsje Orthen, dat nabij ’s-Herto-
genbosch ligt.
 
In 1853 wordt voor Joannes een residentie gebouwd: Huize “Gerra”. Volgens de toen 
geldende kerkelijke opvattingen mocht de bisschop niet resideren in de plaats van zijn 
bisschopszetel. Daarom werd gekozen voor een locatie aan de zuidzijde van de rijksweg 
tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch, ten noorden van de toenmalige bebouwde kom van 
Haaren en nabij het in 1837 gebouwde Groot-Seminarie van het bisdom Den Bosch. De 
villa, eigenlijk een wat groot uitgevallen pastorie, bestaat nog steeds en is tegenwoordig 
een Rijksmonument. In 1864 neemt Joannes zijn intrek in het nieuwe bisschoppelijk paleis 
in ‘s-Hertogenbosch. Het lijkt waarschijnlijk dat deze verhuizing naar Den Bosch mede 
is ingegeven door de moordaanslag op Joannes die in de nacht van 14 op 15 juli 1863 
plaatsvindt.
 

Joannes werd in die tijd gezien 
als een van de machtigste en 
invloedrijkste mannen van katho-
liek Nederland. De moordaanslag 
was dan ook een misdaad die 
haar weerga in Nederland niet 
kende. De exacte omstandighe-
den van de moordaanslag zijn 
ook nooit opgehelderd, wat bij-
draagt aan het mysterie hierover:
 

“Het is de late avond van 14 juli 1863. Rondom huize Gerra heerst rust. Achter enige 
ramen zal misschien een lichtschijnsel te zien zijn geweest, afkomstig van een olielamp 
die de invallende duisternis nog heel even buiten moest houden. Naarmate het later wordt, 
begeven alle huisbewoners zich naar hun slaapkamers, behalve Jan van Veen, de huis-
knecht. Hij wacht de thuiskomst af van monseigneur Zwijsen. Hij verwacht hem over niet 
al te lange tijd, want ook in die tijd zal niemand graag na het invallen van de duisternis 
alleen, of in gezelschap, gereisd hebben over de donkere, nauwelijks verharde wegen van 
Brabant.
 
Zwijsen had het weekeinde naar gewoonte doorgebracht in Tilburg, waar hij dan verbleef 
in het moederhuis van de Zusters van Liefde, de door hem in 1832 opgerichte congrega-
tie. Meestal keerde hij op maandag terug naar huize Gerra, maar in dit geval was hij een 
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dag langer in Tilburg gebleven omdat de reis naar Gerra dan eenvoudiger te combineren 
was met een bezoek aan het zilveren pastoorsfeest van de pastoor van het dorp Loon op 
Zand.	Na	afloop	van	dit	feest	op	maandagavond,	reed	Zwijsen	in	zijn	sjees	via	Udenhout	
naar Haaren, en hij arriveerde daar “tegen het vallen van de avond”. Na zijn thuiskomst 
verbleef de bisschop nog enige tijd in zijn werkkamer op de begane grond. Daarna ging 
hij naar zijn slaapkamer op de eerste verdieping. Daar kon hij de slaap echter nog niet 
vatten en gedurende lange tijd, misschien wel anderhalf uur, ijsbeerde hij door zijn kamer 
alvorens te gaan slapen.
 
Die nacht worden de overige huisgenoten van Zwijsen uit hun slaap opgeschrikt door 
een hevige knal. Na enige tijd arriveren ze in de bisschopskamer. Bij het licht van hun 
olielampen treffen zij daar het slachtoffer aan. Alleen Jan van Veen, Zwijsens huisknecht, 
die in zijn kamer op de begane grond slaapt, wil maar niet toesnellen. Zwijsen ligt in zijn 
bed. Hij bloedt hevig. De paniek slaat toe. Het duurt even voordat de bewoners tot het 
besef komen dat er iets gedaan moet worden. Jan van Veen, die niet uit zichzelf wakker is 
geworden, wordt gewaarschuwd. In de kamer aangekomen, ziet Jan van Veen zijn meester 
baden in het bloed. Hij slaat een jammerklacht aan. Zozeer jammert Jan van Veen dat 
Zwijsen later zou verklaren dat hij het gedrag van zijn huisknecht hoogst huichelachtig en 
daardoor erg verdacht vond.
 
Een van de eersten die aan Zwijsens bed verschijnen, is dokter Landman uit het nabijge-
legen dorp Helvoirt. Hij doet wat hij kan, maar veel is dat niet, want Landman weet niet 
dat Zwijsen door een kogel geraakt is. De wond staat nauwelijks open. Later op de dag zal 
ook een chirurgijn uit Den Bosch arriveren. Hij heet Deckers, en nu de wond zich verder 
geopend heeft, dringt pas de werkelijkheid tot het slachtoffer, de arts en de overige aanwe-
zigen door: het is een kogel. Op 17 augustus, ruim één maand na de aanslag, ontbiedt de 
bisschop de commissaris van politie van Tilburg. Hij verklaart dat er uit huize Gerra een 
geldbedrag van maar liefst zesduizend gulden gestolen is, in die tijd een fors jaarsalaris. 
Zwijsen zou de vermissing van het geld al op 15 juli ontdekt hebben, maar had zo zijn 
eigen redenen gehad om pas nu aangifte te doen. Omdat het geldbedrag, dat slechts voor 
een klein deel uit contant geld bestond en voor de rest uit makkelijk verkoopbare aan-
delen, is verdwenen, wordt nu gedacht aan roofmoord. Jan van Veen wordt gearresteerd 
maar wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. De moord wordt nooit opgehelderd.”
 
Bronnen:
•									internet	website	www.wikipedia.nl
•									internet	website	www.cubra.nl

Marc visschers 
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Interview

Jonge amazone uit de wijk
Sascha Verbruggen was door mij gevraagd om een klein interview af te nemen, en zo 
kon ik vrijdag 14 maart om 4 uur, na school, bij haar langskomen. De negen- jarige bleek 
nog niet thuis toen ik er - iets na vieren - aanbelde. De dame had het druk net voor haar 
verjaardagsfeestje, dat daags erop in het bos zou plaatsvinden. “Ja”, vertelde ze toen ze 
binnen kwam, “ik moest nog even met mijn moeder naar de winkel: morgen doe ik met 
mijn vriendinnen een speurtocht die mijn zusje uitzet voor mijn verjaardagsfeestje”. Het 
zusje is allang geen meisje meer: Weronica (20) stond in de eerste WitteWel die de huidige 
redactie uitbracht in 2009.

Nu is Sascha aan de beurt om haar verhaal te doen. We gingen in de tuin zitten en ze 
vertelde dat ze in groep 5B zit van de Klimboom. Haar beste vriendin is verhuisd naar 
Oirschot en daardoor is het wel wat minder leuk geworden in de klas. Gelukkig spreekt 
ze wel veel met haar af en logeert ze vaak hier. Ik heb niet zo veel andere vriendinnen in 
onze wijk, vertelde ze. “Hoe komt dat dan?” vroeg ik. “Die uit Oirschot is nou eenmaal 
mijn hartsvriendin. En ik heb best veel hobby’s: onder andere handbal en paardrijden”. 

“Ja, ik rijd dressuurwedstrijden met mijn pony. 
Maar het liefste zou ik Freestyle en Western 
rijden”. “Western?”, vroeg ik, “is dat met aller-
lei kunstjes”? Hierop reageerde een enigszins 
verontwaardigde Sascha: “ Mooi gezegd, maar 
het	zijn	figuren	die	je	met	een	pony	maakt.	Bij	
Western rijd je met een ander zadel óf zonder, 
en het paard heeft óók een ander hoofdstel”.

Ik voelde me echt een beetje ongemakkelijk, 
dat ik niets wist van dit Western rijden, maar na 
haar uitgebreide uitleg begreep ik dat ze tijdens 
de wedstrijden héél goed weet wat van haar 
en het paard wordt verlangd. Om maar weer 
ergens over te kletsen waar ik wel wat verstand 
van had, vroeg ik haar of ze nog andere hobby-
’s had. En ze verbaasde mij wederom: Sascha 
gaat naar kinderyoga. “Ja, ik ben een keer met 
mamma mee geweest en ik vond het zo leuk dat 
ik diezelfde week nog bij kinderyoga mocht”. 
Haar moeder beaamde haar dochters’ enthousi-

asme en vertelde dat Sascha er al twee jaar graag naar toe gaat. Kortom: deze jonge dame 
heeft geen tijd om zich te vervelen en als ze even niet weet wat ze moet gaan doen, heeft 
ze nog de twee huiskatten waarvan de kleine Pippi toch wel de liefste is volgens haar.
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Op de vraag wat ze later wil worden, kwam een heel onverwacht antwoord. “Dat weet ik 
al. Mijn zus van 20 gaat studeren, maar weet nog niet eens wat ze wil worden, maar ik 
weet het al lang hoor! Eerst was het paardenfokker, maar nu is dat binnenhuisarchitect en/
of	architect”.	En	dat	is	helemaal	niet	onmogelijk	voor	een	vrouw,	zoals	ze	me	haarfijn	wist	
te vertellen.
Op mijn laatste vraag: “Lees je de WitteWel wel eens, Sascha”? was het antwoord voor 
mij een geweldig antwoord. “Mja, eigenlijk nooit, maar een paar dagen voor dat je kwam 
heb ik de laatste gelezen en die was best leuk!”
Met dit opstekertje ben ik naar huis gegaan en wacht ik graag af tot deze welbewuste 
jongedame haar eerste (witte) huis gerealiseerd heeft .

Driek Verdonk

Mededeling

Sport- en spelgroep voor kinderen

Kinderen van 5 tot 13 jaar kunnen voortaan elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur in de 
gymzaal van het Vakcollege Eindhoven sport en spellessen volgen. Tijdens de spelletjes 
maken kinderen kennis met verschillende sporten en leren samenwerken, ontwikkelen 
hun motoriek en raken energie kwijt. Kinderen krijgen facetten van allerlei zaalsporten 
aangeboden en de deskundige begeleiders richten zich op de ontwikkeling van coordinatie 
en leningheid, kracht en uithoudingsvermogen en snelheid. Wetenschappelijke studies 
hebben aangetoond dat kinderen zich hierdoor op een leuke manier ontwikkelen en de 
kans dat ze blijven sporten wordt vergroot.
Heb je interesse of wil je meer inlichtingen neem dan contact op met Frank Verbruggen 
(uit onze wijk) (06 11528169) of Bas Keijer (06 52631217).

Mededeling

Schoonheid
Sinds november van afgelopen jaar kan je in onze 
buurt ook een schoonheidsbehandeling krijgen. Lizzy 
van der Kruijs is toen in het pand van de kapsalon 
Knip & Go aan de St. Bonifatiuslaan gestart met haar 
schoonheidssalon Bellezza Naturale. Je kan er terecht 
voor gezicht en lichaamsbehandelingen. Lizzy is 
gespecialiseerd in het behandelen van een acne huid.
Wil je meer informatie kijk dan op bellezzanaturale-eindhoven.webklik.nl
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Milieu

Ons afval: wat doen we ermee?
Plastic afval
Eindhoven is een van de vele plaatsen in Nederland waar men het plastic gescheiden 
verzameld en wat de gemeente geld oplevert. Dat is voor ons allemaal interessant: het 
betekent namelijk een verlaging van de gemeentebelasting. 
Breng plasticafval naar de speciale containers: dat is goed voor het milieu. Plastic produc-
ten en gebruiksvoorwerpen mogen daar niet in,  alleen plastic verpakkingen. Dus ook geen 
piepschuim, verpakkingen met chemische inhoud, verpakkingen waar ook papier, karton 
of aluminiumfolie aan zit zoals chipsverpakkingen. 

De groenbak 
Wat wel en niet in de groenbak mag, is niet altijd even duidelijk. Daarom voor het gemak 
deze opsomming. In de groenbak gooi je schillen en resten van groenten, fruit en aardap-
pelen; resten van gekookt eten; vleesresten en visresten (inclusief graten, schelpen en bot-
jes); pindaresten en notendoppen; eierschalen; plantaardige olie en gestold vet; theezakjes 
en	filters	met	koffiedik;	brood	en	kaaskorsten	(zonder	plastic!);	onkruid,	klein	snoeiafval,	
gemaaid gras en bladeren; snijbloemen en kamerplanten (zonder plastic bloempot!); mest 
van kleine huisdieren met stro; kattenbakvulling met Milieukeur (zonder Milieukeur bij 
het restafval).

De glasbak 
Deze bestaat sinds mei 1978: de eerste werd geplaatst in Den Bosch. Bij het inleveren van 
glas	moeten	de	kurken	en	deksels	van	flessen	en	potten	verwijderd	worden	voordat	deze	in	
de glasbak gegooid worden. Etiketten hoeft u niet eerst te verwijderen.
Welk glas hoort niet in de glasbak? Dat zijn: gebroken ruiten; kristallen glazen; gloei-
lampen en TL-lampen; ovenschalen (keramisch glas); bloempotten en vazen; spiegels; 
serviesgoed (porselein) en theeglazen.

De gemeente heeft op veel plaatsen al 
ondergrondse verzamelpunten gemaakt. 
Mooi, maar erg kostbaar en jammer dat 
er bezuinigd wordt op het legen. Zie 
foto van 2 april jl. tegenover de AH aan 
de Sint Petrus Canisiuslaan.
De goede kant van mijn verhaal is dat 
er al veel mensen aan uitgebreide afval 
scheiding doen!

Driek Verdonk
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Voor de Kinderen

Koninklijk knutselen
Het is bijna zover, onze eerste Koningsdag. En net zoals we bij Koninginnedag gewend 
waren mag je ook met koningsdag mooi versierd voor de dag komen, met veel oranje, 
rood, wit en blauw. Hier wat ideetjes voor een kleurrijke, creatieve koningsdag. Wie weet 
zit er wel wat tussen om te verkopen op de vrijmarkt op zaterdag 26 april.

Koninklijke thee
Met deze prints maak je met een theezakje een koninklijk kopje thee met onze Koning, 
Koningin en de drie prinsesjes. Print , knip, plak, schenk en slurp. En niet vergeten je pink 
omhoog te houden tijdens het drinken! Je vindt ze op onze website.

Grommende oranjeleeuw
Je vader of moeder kent ze vast nog wel, zoutvaatjes gevouwen van papier met opdrach-
ten of vragen erin. Op de website vind je een speciale oranje versie. Maak een grommend 
zoutvaatje met de uitgebreide uitleg en prints op de website. Kleur, knip en vouw. Maak er 
meer en je kan ze verkopen op de vrijmarkt 26 april!

Maak je eigen kroontje
Wist	je	dat	je	van	een	plastic	fles,	lint,	mooie	steentjes,	stickers,	washi	tape	en	een	beetje	
creativiteit hele mooie kroontjes kan maken. En je bent ook nog eens heel verantwoord 
bezig door te recyclen. Hoe precies? Dat vind je op de website.
Je kan ook een zonneklep maken voor koningsdag, hopelijk is het nodig! Print op de 
website de prinsessen zonneklep of de zonneklep kroon op stevig papier, versier het met 
koninklijke kleuren, maak er gaatjes in met een elestiekje erdoor en de zon kan gaan 
schijnen!
Of maak van een haarband een kroon. Print via de website het sjabloon voor de kroon en 
teken het over op stevig vilt, karton of foam. Je kan het nog mooier maken door het te 
versieren.

Fotoborden voor koningsdag 
Maak voor koningsdag fotoborden en laat mensen als de koning en koningin op de foto 
gaan. Je pakt twee grote vellen karton en maakt in elk vel een gat waar mensen hun hoofd 
doorheen kunnen steken. Teken of plak nu de rest van de koning en koningin op het papier 
zodat als mensen hun hoofd erdoor steken ze op een koning of koningin lijken. Geef de 
koning een mooie kroon en mantel of misschien oranje haar? En teken voor de koningin 
een mooie jurk en ketting en vergeet haar kroontje niet! Voordat je het weet heb je heel de 
buurt op de foto staan als koning en koningin. Vergeet niet email adressen te vragen zodat 
je de fotos door kan sturen.
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Koningsfeest kleurplaat

Naam: Leeftijd:
Adres:
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Mededeling

Wagenspel Ariënstoneel
Na het succes van het 50-jarig jubileum, trekt ook deze zomer het Wagenspel weer door 
de stad. Dit jaar treden zij voor u op in de vorm van een circus. Het gezelschap heeft 
grootse	plannen,	maar	wat	gebeurt	daarmee	als	de	financiële	crisis	toeslaat?	Wat	is	er	aan	
de hand met de clown? Waar zijn de dieren gebleven? En wat doet die sjieke mevrouw
in die snelle sportwagen daar? Zal er überhaupt wel een circus zijn om
door Eindhoven te trekken?
In de laatste week vóór de schoolvakantie staat het Wagenspel van het Ariënstoneel ook 
weer in de buurt van de Sintenbuurt, een half uurtje toneel gratis voor jong en oud.

Maandag 7 juli 2014:
19:00 uur Burghplein
20:30 uur Bonifatiuspark
22:00 uur Gerardusplein

Voor meer informatie kan je kijken op de website www.arienstoneel.nl of ze volgen op 
facebook.

Mededeling

Zichtbare Schakels, van ZuidZorg 
‘De wijkverpleegkundige terug in de wijk’. Wie zijn de Zichtbare Schakels?
Wij zijn twee ervaren wijkverpleegkundigen die wijkbewoners graag verder helpen met 
vragen over gezondheid, welzijn en veiligheid in de buurt. Onze hulp is voor iedereen, 
ook zonder Indicatie kunt u bij ons terecht. Neem gerust contact op voor een afspraak bij 
u thuis of op ons kantoor. Wij zijn ook te bereiken via: (040) 2 308 408. Dan wordt er 
gebeld naar een centrale in Veldhoven, vanuit daar kunnen ze weer doorschakelen.
Rechtstreeks contact:
Vanja Adamczyk    06-52444122      v.adamczyk@zuidzorg.nl
Carmen Roest         06-52765237     carmenroest@zuidzorg.nl

Mededeling

Nieuw telefoonsysteem Gezondheidscentrum  
Het nummer is vanaf 26 maart j.l. (040) 711 66 11 en er volgt dan de keuze menu.
Verdere info: www.sge.nl. Mail: stratum@sge.nl
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Mededeling 

Kruidentuin: uw hulp is welkom!
De kruidentuin aan de Rielseweg krijgt steeds meer vorm. De paden zijn aangelegd, en 
de eerste kruiden (lavas – of maggi – en rozemarijn) zijn geplant. Langzaam maar zeker 
maken we alle vakken gebruiksklaar, en zullen we meer kruiden gaan planten. We denken 
daarbij vooral aan vaste planten, zoals tijm, citroenmelisse, munt, bieslook, salie, lavendel, 
dragon, oregano en laurier.
 
We kunnen uw hulp bij de kruidentuin goed gebruiken:
•	 Welke	kruiden	ziet	u	graag	terug	in	de	kruidentuin?
•	 Wie	heeft	er	kruidenplanten	of	stekken	over	die	in	de	kruidentuin	kunnen	planten
•	 Iedereen	die	wil	meewerken	in	de	kruidentuin	is	van	harte	welkom
•	 En	straks…	lekker	kruiden	plukken	in	de	kruidentuin!

We ontvangen uw reactie graag via kruidentuin@nrbrt.nl. 
Tot ziens in de tuin!

Brigit, Aard, Agnes, Hanne, Rachel en Inge

Mededeling
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Leefbaarheid

Verslag buurt infoavond 8 april 2014
Dinsdagavond 8 april is een informatieavond georganiseerd voor alle buurtbewoners, in 
de basisschool de Klimboom. De opkomst was groot. Het paste maar net in een klaslokaal.

Op de agenda stond deze avond:
* Energiebesparende maatregelen
* Witschilderproject
* BuurPad
* Kruidentuin
* Diverse korte mededelingen

Alle presentaties van de avond zijn 
te vinden op
www.wittewel-sintenbuurt.nl. 

Koffie vooraf en lekker bijkletsen

Energiebesparende maatregelen
Vorig jaar is er in de WitteWel en tijdens informatiebijeenkomsten veel aandacht geweest 
voor energiebesparende maatregelen die mogelijk zijn in onze woningen. Inmiddels heb-
ben verschillende bewoners maatregelen getroffen. Zo zijn bijvoorbeeld bij diverse huizen 
de buitenmuren na-geïsoleerd d.m.v. spouwmuurisolatie. Het effect is meer comfort in 
zomer en winter en een lagere gasrekening (hoewel dat nu nog moeilijk te meten is door 
de zachte winter die we achter de rug hebben). 

Tritium advies heeft het effect van deze maatregel in beeld gebracht met een warmte-
beeldcamera,	d.m.v.	een	zogenaamd	thermografisch	onderzoek.	Mark	van	der	Donk	heeft	
de toepassing van een dergelijke camera toegelicht en de effecten van spouwmuurisolatie 
bij twee woningen in de wijk gepresenteerd. Op de foto’s is duidelijk het verschil tussen 
voor en na te zien; het warmteverlies door de muren is afgenomen. Echter diverse koude- 
en warmtebruggen worden niet opgelost met spouwmuurisolatie, dat zit in de constructie 
van onze huizen (zoals de lateien boven de voordeur en de hardstenen dorpel onder de 
voordeur). 

Uit de zaal kwamen wel wat kritische vragen over spouwmuurisolatie. Marc van der Donk 
heeft het volgende toegelicht:
*  Ventileren van een woning is altijd noodzakelijk. Het is echter niet waar dat door het 
aanbrengen van spouwmuurisolatie de woning ‘te dicht’ wordt. Ventilatie gebeurt bij  
voorkeur gecontroleerd, via roosters en ramen. Niet via de muren. 
*  Er zijn verschillende diktes van de spouwmuren gemeten bij onze woningen. Hoe  
breder de spouw, hoe beter de isolatie werkt. Het is altijd raadzaam om de spouwmuur in 
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je eigen woning te meten voor je begint (overigens wordt dit ook gedaan door het bedrijf 
dat offerte uitbrengt). 
*  Vroeger konden problemen ontstaan met spouwankers wanneer een spouwmuur werd 
geïsoleerd. Dan kon het vocht niet meer weg. Met het materiaal en de techniek van tegen-
woordig is dit probleem niet meer aan de orde. 
Nog een laatste opmerking; er is geen onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden voor 
isolatie, zoals vloerisolatie, dakisolatie of dubbele beglazing. 

Bekijk de foto’s van de warmtebeeldcamera in de presentatie op 
www.wittewel-sintenbuurt.nl

Marc van der Donk doet zijn verhaal

Enquête witschilderen 2013
In de zomer van 2013 is een enquête huis-aan-huis verspreid om de belangstelling voor 
het witschilderen te peilen. In een eerdere WitteWel (september 2013) zijn de resultaten 
gepresenteerd. Deze avond zijn ze nogmaals toegelicht door bestuurslid Marc Visschers. 

We gaan hier niet alle uitkomsten van de enquête vragen herhalen. Daarvoor verwijzen 
we naar de website www.wittewel-sintenbuurt.nl. Hieronder wel een kort verslag van de 
presentatie en de reacties uit de zaal.

Het behoud van de uniforme en nette uitstraling van de wijk is (zeer) belangrijk voor de 
bewoners. Dit blijkt uit de enquête. Het collectief witschilderen is via een kettingbeding 
vastgelegd in de koopovereenkomsten van de woningen, en daarom verplicht wanneer 
minimaal tweederde van de bewoners vindt dat het nodig is.
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De belangrijkste vraag in de enquête was het peilen wanneer men vindt dat het collectief 
witschilderen moet gebeuren. Ooit was de richtlijn 1 keer in de 10 jaar, maar doordat 
de kwaliteit van de verf steeds beter wordt, is dit niet meer vanzelfsprekend. Een ruime 
meerderheid (ca tweederde) vindt dat het moet gebeuren in 2016 of eerder. Op basis van 
deze uitkomst heeft het bestuur besloten om te streven naar uitvoeren in 2016 en dus het 
voorbereiden in 2015. 

We hebben gesproken over het houden van toezicht op de uitvoering. Dat is bij de vorige 
schilderbeurt niet goed verlopen. Het is belangrijk dat de aannemer wordt gecontroleerd 
maar ook dat de bewoners worden aangesproken op hun plicht om mee te doen danwel 
zelf gelijktijdig het huis te schilderen.
Er zijn bewoners die aangeven het toezicht prima zelf uit te kunnen voeren. Voor anderen 
is dit moeilijker. 

Ook vindt men het belangrijk dat dezelfde verf wordt gebruikt, zodat de kleur van onze 
huizen echt hetzelfde blijft. De ervaring leert dat verf van hetzelfde merk, met dezelfde 
RAL-kleur toch aanzienlijk kan verschillen wanneer het uit een andere partij komt. 
Hoewel we bewoners die zelf willen schilderen niet kunnen verplichten om hun verf op 
een bepaalde plek te kopen, zal het bestuur wel streven naar een goede aanbieding via de 
aannemer zodat het wel aantrekkelijk wordt. 

De aanpak van de huurhuizen (eigendom van Trudo) is op dit moment nog onzeker. Trudo 
is vooralsnog wat terughoudend. Ze hebben nog maar weinig woningen in bezit (minder 
dan 20). We hoeven van hen waarschijnlijk geen trekkers-rol te verwachten maar we 
nemen ze t.z.t. uiteraard wel nadrukkelijk mee in het project en de communicatie. 

Over het al dan niet collectief schilderen van het houtwerk (kozijnen en overstekken) 
wordt verschillend gedacht. Sommige bewoners hebben het zelf opgepakt, anderen 
wachten op het witschilderproject. Het is niet verplicht (is geen onderdeel van het ketting-
beding) maar wel zullen we zorgen dat er een keuzeoptie komt voor het schilderen van het 
houtwerk.

Uit de zaal komt de vraag hoe we straks aan tweederde meerderheid komen. Nu heeft 44% 
van	de	bewoners	gereageerd	op	de	enquête.	Mogelijk	komt	er	straks	een	nieuwe	en	defi-
nitieve peiling, waarvoor we alle bewoners moeten bereiken. Dan zal er ook een beroep 
worden gedaan op buren om elkaar aan te spreken en attent te maken op het project. 

Er wordt een zorg uitgesproken dat het proces steeds moeizamer verloopt. Er zijn 260 wit-
te huizen en vanavond wordt al duidelijk dat er altijd verschillen van meningen bestaan. 
Het bestuur wordt succes gewenst met de voorbereidingen.

Overigens is het bestuur op zoek naar mensen uit de wijk met kennis over dergelijke pro-
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jecten, die actief mee willen doen in de projectgroep. Aanmelden kan via  
info@wittewel-sintenbuurt.nl. 

Buurtpreventie
2014 is gestart met een inbraakgolf in de wijk Stratum. De gemeente en de politie hebben 
daarom	in	februari	een	buurtavond	georganiseerd,	specifiek	voor	de	Sintenbuurt	(Noord	
en Zuid).  Deze avond was goed bezocht. 
Een initiatief wat uit de avond komt, is het opstarten van actieve buurtpreventie. Dit bete-
kent dat vrijwilligers bij toerbeurt ’s avonds een ronde door de wijk maken, zichtbaar met 
hesjes. 

Er zijn circa 15 aanmeldingen geweest hiervoor, en deze mensen starten binnenkort. Dus 
die kunnen we voortaan tegenkomen ’s avonds op straat.
Overigens lijkt het erop dat de inbraakgolf na het arresteren van een dader, voorlopig weer 
voorbij is. 

Buurtpreventie stand tijdens de infoavond

Poorten en verlichting in de brandgangen
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk goed alert te zijn op de situatie rondom het eigen 
huis. ‘Ervaringsdeskundigen’ (ex-inbrekers) geven aan dat donkere achterpaden en achter-
tuinen en voldoende vluchtmogelijkheden een extra uitnodiging kunnen zijn.
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Het plaatsen van poorten om de brandgangen af te sluiten en verlichting in de brandgan-
gen en achtertuinen kan hiertegen helpen. Het bestuur heeft eerder inzichtelijk gemaakt 
waar dit zou kunnen en er zijn verschillende lampen beschikbaar gesteld.

Het is echter aan bewoners zelf om per huizenblok afspraken te maken.

Overigens wordt ook vanavond duidelijk dat er verschillende belangen en meningen 
zijn. Waar de ene bewoners het prettig vindt om een gangetje af te sluiten, vindt de ander 
dit juist niet prettig omdat het gevoel dan ontstaat niet te kunnen vluchten bij brand of 
bedreiging.

Uit de zaal komt ook nog de tip en dringende oproep om te zorgen dat de gangen schoon 
en leeg zijn. Er is nu teveel begroeiing in de gangen, waardoor inbrekers zichzelf makke-
lijk onzichtbaar kunnen maken. Brede open gangen nodigen niet uit voor inbrekers.  
Dus snoei ook eens in de gang dit voorjaar! 

BuurPad
Door twee initiatiefnemers van het Buurpad – Hanne Peerenboom en Marjan Verboeket – 
wordt het plan voor het BuurPad toegelicht. Er is eerder al over gecommuniceerd, en de 
realisatie van het pad is nu echt in zicht.

Het doel is om de mensen in de wijk en de openbare ruimte met elkaar te verbinden. 
Er is een route uitgezet door de wijk: Sintenbuurt Noord en Zuid, het Bonifaciuspark  
en het bosje aan de neushoornstraat. De route kun je zien in de presentatie op 
www.wittewel-sintenbuurt.nl.  Dit is in overleg met de gemeente gedaan.
Op de route komen stippen op stoeptegels, in verschillende kleuren. De stippen staan 
voor verschillende opdrachten in de categorieën verkeer, cultuur&historie, bewegen  
en natuur. 

Een aantal spellen en opdrachten zijn bedacht door de kinderen uit de wijk. Het is de 
bedoeling om de route te laten ‘groeien’. Er kunnen steeds weer nieuwe opdrachten 
worden toegevoegd.

De organisatie is nog op zoek naar ‘weetjes’ over de wijk (over de huizen, de bomen, 
de historie, etc). 

De	financiering	van	het	BuurPad	is	rond.	Via	de	gemeente	en	een	gewonnen	prijs	van	
Kern met Pit. De organisatie hoopt dat het Pad in juni gereed is. 

Op 23 april wordt tussen 14.00 - 16.00 uur een inloopmiddag georganiseerd in het 
gezondheidscentrum, voor mensen die meer willen weten of mensen die willen meeden-
ken over het vullen van de route. Hiervoor wordt nog een uitnodiging verspreid. 
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Kruidentuin
Het is inmiddels goed zichtbaar: de aanleg van onze kruidentuin is al heel ver. De eerste 
kruiden zijn zelfs al geplant.

Vorig jaar tijdens de buurt infoavond zijn de plannen voor de kruidentuin gepresenteerd. 
Vervolgens is op de burendag in september veel geld opgehaald met de sponsorloop en de 
loterij. Ook is met de gemeente overeenstemming bereikt over het gebruiken en zelf behe-
ren van de openbare ruimte. Dit betekende groen licht. 

De komende weken gaat het aanplanten van de kruiden door. De organisatie heeft nog 
behoefte aan kruidenplanten en vrijwilligers die willen helpen bij het aanleggen en onder-
houden.

Heb je tijd om te helpen? Heb je wensen voor bepaalde soorten kruiden? Mail dan naar 
kruidentuin@nrbrt.nl 

En daarna: plukken maar! 

Ten slotte
De avond werd besloten met korte mededelingen over Koningsdag, Stratum aan Zet en 
Glasvezel. Deze mededelingen zijn elders in deze WitteWel te vinden.
Na	afloop	kreeg	de	stand	met	diverse	sloten	nog	ruimschoots	de	aandacht,	dank	aan	de	
heren van het Buurtpreventie Team Woenselse Heide. We kijken terug op een geslaag-
de-buurt infoavond.

Inge van Rijswijk
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Mededeling

Informatiemiddag BuurPad
Op woensdag 23 april a.s. is er tussen 14.00 - 16.00 uur in het Gezondheidscentrum 
Stratum aan de Thomas à Kempislaan 21-01 een inloopmiddag, waar de mensen van 
het BuurPad u informatie kunnen geven over het Buurpad en waar u als geïnteresseer-
de een steentje kunt bijdragen voor het slagen van dit project. Voor eventuele vragen 
kunt u terecht bij Hanne Peerenboom email: hanne@peer3.nl.

Hanne Peerenboom

Mededeling

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!

Het bestuur

Mededeling:

Ondernemers in de wijk?
In de WitteWel laten we ondernemers aan het woord. Wanneer u ook een ondernemer 
bent en het leuk vindt om een tekst te schrijven over u en uw bedrijf en u zelf, dan 
kunt u de kopij zelf schrijven en naar ons toezenden. De lengte van het artikel 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

Mededeling

Graag NieuwsFlitsen ontvangen
Ontvangt u nog geen of geen NieuwsFlits meer, (‘t actuele digitale informatie over de 
wijk) meldt u aan via www.wittewel-sintenbuurt.nl.



Koningsfeest 2014
Locatie St. Adelbertuslaan

Koningsavond vrijdag 25 april
   19.00-20.30 uur Kinderdisco
       met DJ Armin van Buurman
   20.30-01.30 uur Koningsborrel
           Nemen jullie een hapje mee?

Koningsdag zaterdag 26 april
   10.00-16.00 uur: Bar is geopend, 
   * springkussens * suikerspinnen * 
     * broodjes knakworst *
Vrijmarkt Leg je kleedje neer en verkoop   
         je waar of je kunsten!
   10.30 uur: Start fietstocht 
           10.20 uur: verzamelen

11.00-13.00 uur: Kinderactiviteiten
          Voor meer informatie of vragen: 
          Edwin Raaijmakers (040 2443639) 
               Virginie van der Linden (06 14897000)


