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Redactioneel
Zo net voor de eerste activiteit (Koningsnacht en -dag) van onze wijk, valt deze  WitteWel 
in de bus. Fijn om te weten dat er dit jaar opnieuw een aantal wijkgenoten zich actief heeft 
opgesteld voor dit festijn. 

Vóórdat alle kopij ontvangen was, heeft onze glasvezel weer veel data heen en weer 
gestuurd voor deze uitgave. Als redactie staan we altijd open voor (nog) meer input. Dat is 
voor die ondernemer uit onze wijk; voor het kind dat graag iets wil vertellen over zijn of 
haar hobby; óf die buurtbewoner die wel een keer in het zonnetje gezet mag worden. 

De WitteWel wordt (zo bleek tijdens de laatste bestuursvergadering) selectief gelezen. 
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De mensen van het Koningsfeest waren niet op de hoogte van onze NieuwsFlitsen plus 
het feit dat je je hiervoor kunt opgeven. Ondanks dat er zowat om de andere  WitteWel een 
oproep voor gedaan wordt. 

Er is maar één reactie gekomen op onze vraag (in het meest recente nummer) of de men-
sen uit de Thomas à Kempislaan en de Leenderweg die de WitteWel ook ontvangen daad-
werkelijk een binding hebben met dit wijkblad. Het zijn bijna 100 huizen en 1% voelde 
zich aangesproken om hierop te reageren.

Daarom heb ik een interview gehad met een ondernemer uit de eerstgenoemde straat om 
de betrokkenheid van deze wijkgenoten te vergroten.
En ook zie ik graag uw, jouw input in dit blad: het is tenslotte hét communicatie middel 
van onze wijk. Iedereen mag daar een artikel of onderwerp in publiceren, mits het past in 
dit blad. We zijn benieuwd!

Driek Verdonk

Van de voorzitter
Hierbij weer een Wittewel met allerlei wetenswaardigheden, uiteenlopend van de nieuwe 
brug in het Bonifaciuspark tot het biologisch voedselcollectief in onze buurt.  In dit num-
mer ook het programma voor Koningsdag op 27 april a.s. en gelukkig dat deze traditie 
voor kinderen op deze leuke wijze wordt voortgezet. Marjo, Margriet en Jessica gaan dit 
evenement voor 2015 organiseren en het is geweldig dat jullie dit jaar de organisatie op 
jullie willen nemen!
Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om iets over ons budget als buurtvereniging te ver-
tellen. Sinds twee jaar krijgen we subsidie per bewoner van onze buurt. In het verleden 
moesten we een begroting inleveren, die werd getoetst door de gemeente en uiteraard 
moesten we over het financiële jaar en de uitgaven weer verantwoording afleggen. Met 
de nieuwe werkwijze heeft de gemeente ook de visitatiecommissie geïntroduceerd waar 
twee buurtverenigingen elkaar bezoeken en het financieel jaar doorspreken. Bij deze 
gesprekken zijn geen ambtenaren aanwezig. Bewoners praten met bewoners om te delen 
en te leren. Op 23 maart jl. hebben wij een leerzame ontmoeting gehad met Buurtstichting 
Gelaarsde Kat-Reiskameraad. Het is altijd goed om de ervaringen te horen van een andere 
buurtvereniging en met name onze Kruidentuin sprak hun zeer tot de verbeelding. 
Tenslotte hadden we de afgelopen jaren een voorlichtingsavond in maart-april van het jaar, 
maar in 2015 willen we deze avond organiseren in het najaar vanwege het Witschilderpro-
ject dat op stapel staat.
Ik wens jullie weer veel leesplezier ....

Dick Andriese
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Leefbaarheid: 

Koningsdag 2015

Op maandag 27 april vieren we Konings-
dag in de wijk. Gezellig zoals we 
gewend zijn!
De avond van tevoren op 26 april begin-
nen we met een swingende kinderdisco 
van 19.00 tot 20.30 en aansluitend een 
Koningsborrel voor de volwassenen.
Zoals voorgaande jaren starten we Koningsdag zelf met een vrolijke fietsoptocht en zijn 
er weer volop leuke kinderactiviteiten. Er is ruimte voor een vrijmarkt, waarbij iedereen 
zelf zorgt voor een kleedje of een tafel. Ook zal er een kraam staan waar we iets lekkers 
kunnen nuttigen. Voordat de fietstocht begint kunnen de kinderen hun kleurplaat inleveren 
in de grote oranje doos die klaar staat in de tent.
We hebben wel nog hulp nodig. Heb je zin en tijd om de activiteiten te begeleiden, bij de 
suikerspinnenkraam te staan of in de tent koffie, thee en limonade te schenken, broodjes 
knakworst te maken. Dan horen wij het graag!
Dan nog  het verzoek aan de bewoners aan de St. Adelbertuslaan om hun auto vanaf zon-
dagmiddag ergens anders in de wijk neer te zetten. Dan kunnen wij beginnen opbouwen, 
alvast bedankt.

Samen maken we er weer een mooie dag van. Tot dan!

Marjo, Jessica, Margriet & Catrijn 
Mail: koningsdagsintenbuurt@gmail.com

Kruidentuin

Kruidenrecept Kerrieplant
Het is lente! De kruiden in de kruidentuin hebben de winter prima overleefd en beginnen 
weer te groeien. Neem dus gerust een kijkje in de tuin en geniet van alle kruiden, die vaak 
een heerlijke geur verspreiden. Zoals bijvoorbeeld het kruid dat deze keer centraal staat: 
de  “wat onbekende” kerrieplant. 
Deze plant (Latijnse naam Helichrysum italicum oftewel Italiaans zonnegoud) heeft mooie, 
naaldachtige, zilvergrijze blaadjes en bloeit in de zomer met kleine gele bloemknopjes, die 
niet misstaan in een (droog)boeket. Zowel de blaadjes als de bloemen ruiken onmiskenbaar 
naar kerrie, vandaar dat de plant deze naam heeft gekregen. 
Maar met kerrie (of curry) heeft de kerrieplant verder niets te maken: kerrie is een mengsel 
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van verschillende specerijen zoals peper, gember, komijn en kurkuma. De blaadjes van de ker-
rieplant worden dan ook niet gebruikt om curry-gerechten mee te maken. De kerrieplant moet 
ook niet verward met de kerrieboom (Latijnse naam Murraya koenigii), waarvan de bladeren 
als kerrieblaadjes in speciaalzaken verkocht worden.

Toch kan de kerrieplant heel goed in de keuken gebruikt worden. De blaadjes kunnen het hele 
jaar geoogst worden en worden op dezelfde manier verwerkt als bijvoorbeeld de blaadjes van 
de laurier: kook een takje met blaadjes van de kerrieplant (kort) mee met stoofschotels, sauzen 
en soepen en verwijder dit voor het opdienen. De blaadjes geven dan hun milde curry-smaak 
aan het gerecht af.

Onderstaand recept gebruikt de blaadjes van de kerrieplant in een andere bereidingswijze. 
We zochten namelijk een recept voor bij de barbecue, met het oog op de hopelijk mooie avon-
den die gaan komen!

Recept met kerrieplant voor de barbecue 
Benodigheden:
Takje(s) kerrieplant
Takje(s) rozemarijn
Takje(s) tijm
Olijfolie
Peper
Zout
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Naar keuze:
• Vlees (bijvoorbeeld steak)
• Vis (bijvoorbeeld tilapia)
• Groenten (zoals aubergine, courgette, ui en paprika in grove stukken)

Bereidingswijze:
Stamp de kruiden fijn, bijvoorbeeld in een vijzel (heb je geen vijzel, doe de kruiden dan in 
een plastic zakje en stamp ze fijn met een deegroller of hamer). Meng ze met wat olie. Breng 
het vlees, de vis of de groenten op smaak met zout en peper en bestrijk ze met de kruide-
nolie. Laat het mengsel even goed intrekken en bewaar tot gebruik in de koelkast. Leg dan 
het vlees, de vis (verpakt in aluminiumfolie) of de groenten (ook in aluminiumfolie) op de 
barbecue en laat het mooi gaar worden. Eet smakelijk!

Geneeskrachtige werking
Ten slotte: er wordt gezegd dat de kerrieplant ook medicinale krachten heeft. Zo kun je van 
de blaadjes thee trekken die goed zouden werken tegen maagklachten en aandoeningen van 
de luchtwegen. Proberen dus maar!

Aard, Agnes, Brigit, Hanne, Rachel en Inge

Iedere eerste zondag van de maand werken we vanaf 10.00 uur in de kruidentuin. Je 
bent van harte welkom om mee te helpen, aanmelden is niet nodig!

Voor de kinderen

Wandel je ook mee? 
Van 2 tot en met 5 juni 2015 organiseert een groepje enthousiaste Stratummers in samen-
werking met de Nederlandse Wandelsport Bond voor de eerste keer een Stratumse Avond-
4daagse. Gezellig wandelen met de hele familie. Er is de keuze uit vier avonden, waarvan 
de deelnemers er zeker drie moeten lopen om een medaille te krijgen. Elke avond is er een 
andere route van 5 km. 
In het voorjaar zullen we het evenement verder onder de aandacht brengen. We informe-
ren u dan ook hoe u zich kan inschrijven. 
Kijk op http://www.hetwittedorp.nl/evenementen/stratumse-avond4daagse.
We hopen er samen met jullie een sportief evenement van te maken voor jong en oud!

Organisatie Stratumse Avond4daagse 
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Voor de kinderen

Pimpel- of koolmees?
Misschien wel de bekendste vogel in onze tuinen is de koolmees. Van deze 14 cm kleine 
vogeltjes zijn er zo’n 600.000 paren geteld in Nederland. De koolmees leeft vooral in de 
bossen en parken, maar óók in onze tuinen. De vogels blijven het hele jaar in ons land en 
vormen altijd na het eerste broedsel een paar. Daarom zie je meestal twee van die beestjes 
in de tuin om de beurt pikken aan een vetbal of een rij pinda’s.

Maar weet je eigenlijk het verschil tussen de koolmees en de iets kleinere (11 cm) pimpel-
mees? Wanneer je eenmaal weet waar het verschil in zit, is het eigenlijk niet zo moeilijk 
meer. 
De pimpelmees heeft geen zwart kopje zoals de koolmees, maar een blauw/paars ‘hoedje’. 
Vandaar zijn naam: pimpel betekent paars.
Van de pimpelmees hebben ze in het jaar 2013 maar liefst 430.000 paartje geteld in 
Nederland. 

In het voorjaar eten ze kleine insekten en rupsjes die ze ook aan hun jongen voeren. 
Als je de WitteWel van december 2014 nog hebt - kijk anders even op de site van onze 
buurt - dan kun je zien hoe je een nestkastje maakt. Als je dan snel bent, wonen er dit jaar 
misschien wel meesjes in jullie tuin. 

Is het iets te moeilijk om zo’n huisje zelf te maken, vraag dan je ouders of opa om hulp. 
Of koop bijvoorbeeld een nestkastje bij de vereniging tot behoud van natuurmonumenten, 
waar ook te zien is hoe je een pindaslinger kunt maken. Je zult zien: er komen veel van 
deze mooie vogeltjes op af!

Driek Verdonk

Koolmees Pimpelmees
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Voor de kinderen

Het Buurpadboekje
Het buurpadboekje is af en staat op de website van 
buurpad en op de facebookpagina van onze wijk. 
Je kunt het zelf afdrukken, maar je kunt het boekje ook 
een keer lenen, bijvoorbeeld bij Hanne Peerenboom 
(Sint Gertrudislaan 36) of Marjan Verboeket 
(Mgr. Zwijsenstraat 27). Er liggen ook een paar leen-
boekjes bij basisschool de Klimboom, Snackbar Nicky 
en het Gezondheidscentrum Stratum.
In het buurpadboekje vind je vragen, weetjes en tips. Een aantal voorbeelden van groene 
vragen in het park zijn: Weet jij welk bijzonder dier in deze bomen woont? Kun je zien 
waar ze wonen? Hoe dik is de stam van deze boom, hoe vaak passen jouw handen erom-
heen? Hoe oud zullen ze zijn?
De antwoorden op deze vragen zijn: In deze wilgenbomen zitten spechten en vleermuizen. 
De bomen zijn in 1960 geplant. Omdat de takken tijdens storm te vaak afbraken zijn deze 
bomen tijdens de renovatie (2012) geknot (takken afgezaagd). 
Een weetje dat je kan vinden in het boekje is: Waar nu de kinderopvang Korein zit, zat 
vroeger een politiepost. Als je goed kijkt zie je nog tralies voor de kleine raampjes aan de 
voorkant. 
Algemene tips voor vrij spel met de stippen:
Bedenk voor iedere stip een grappig geluid, bijvoorbeeld een dierengeluid. Spring nu van 
stip naar stip en maak hierbij de geluiden.
Bedenk manieren om van stip naar stip te gaan, bijvoorbeeld hinkelen linker of rechter been, 
springen met twee benen tegelijk, achteruit lopen, op handen en voeten of met een radslag. 
We hopen dat zoveel mogelijk wijkbewoners plezier zullen ondervinden van het buurpad. 
Wanneer jullie nog tips of leuke aanvullingen hebben horen we dat graag. Wellicht dat we 
die in een volgende versie mee kunnen nemen.  Je kan het buurpadboekje downloaden op 
http://www.buurpad.nl/Buurpadboekje.html

Hanne Peerenboom en Marjan Verboeket

Leefbaarheid

Stratum aan Zet
Dit jaar wordt er weer een ‘Stratum aan Zet’-festival georganiseerd in het Bonifaciuspark 
op zondag 28 juni 2015 door de buurten rondom dit park. Naast muziek, horeca, diverse 
activiteiten voor kinderen en volwassen is er de mogelijkheid voor buurtbewoners om een 
kraam te reserveren om je passie aan het Stratumse publiek te tonen. Zing je, dans je, maak 
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je prachtige creaties of maak je handige en mooie producten meld je dan aan voor dit 
openluchtfestival. De kramen worden kosteloos beschikbaar gesteld.
Voor het aanmelden voor een kraam of meer info: stratum.aan.zet@gmail.com.

Redactie

Leefbaarheid

Burendag 2015
Het lijkt nog ver weg en we hebben natuurlijk 
eerst nog Koningsdag om met de wijk te vieren 
en de lente en zomer op komst maar ook Buren-
dag komt er weer aan. Aan het begin van de 
herfst zullen we ook dit jaar Burendag niet stille-
tjes voorbij laten gaan. 
Het valt dit jaar op  zaterdag 26 september.
Zoals jullie gewend zijn zullen we er weer een 
leuke dag van maken waarop we met de buurt bij 
elkaar komen. Ideeën en initiatieven zijn welkom 
en kan je mailen naar 
virginie@bartvdl.nl. Wat betreft de invulling van Burendag, daar gaan we deze zomer 
onder het genot van een koud wijntje nog over nadenken. Een tipje van de sluier, we gaan 
voor een Italiaans tintje dit jaar.

Virginie van der Linden

Leefbaarheid

Voedselcollectief Eindhoven voor biologische voedsel

Voor de verkoop van biologische producten van de eigen streekboer/boerin is het Voedsel-
collectief Eindhoven opgericht. Via hun website kun je online allerlei biologische produc-
ten bestellen zoals groente en fruit, melk, kaas en zuivel, vlees en vis. Een aanrader is de 
Regenboogpeen supermix, dit zijn extra grote (vanaf 25 cm) winterwortelen in de kleuren 
geel, wit en oranje.
Het verdeelpunt is op de Sint Bonifaciuslaan 49 (bij Anne van Hest) en de werkwijze is 
simpel. Van vrijdag tot en met zondag kun je online bestellen en de donderdagavond erop 
kun je tussen 19.00 / 21.00 uur de spullen op dit verdeelpunt ophalen. Verder wordt er een 
eenmalige financiële bijdrage gevraagd en het is de bedoeling dat je twee keer per jaar 
meehelpt bij het verdeelpunt.
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Er zijn veel geïnteresseerden maar weinig deelnemers die ook kopen. Vandaar dat er weer 
ruimte is voor nieuwe deelnemers, ook vanuit onze buurt! 
Meer informatie op www.voedselcollectief.nl.

Redactie

Energie

Het energielabel
Als u het nieuws van de afgelopen maanden niet gevolgd hebt, was het vast even 
schrikken van de brief die u in januari of februari in uw brievenbus kreeg. Uw huis 
heeft een voorlopig energielabel gekregen. Dit label laat zien hoe energiezuinig uw 
woning is. Woningen met een A-label zijn het zuinigst. De minst zuinige woningen 
hebben een G-label. In dit artikel leg ik uit waarom u het voorlopige label gekregen 
heeft en wat u er mee kunt.

Het waarom is redelijk eenvoudig. In 
heel Europa is een energielabel verplicht 
gesteld. Voor Nederland is dit vastgelegd 
in het Besluit Energieprestatie Gebou-
wen en is het verder uitgewerkt in het 
Energieakkoord. Hierin heeft het Kabinet 
samen met onder andere klimaatorganisa-
ties, vakbonden en werkgevers afspraken 
gemaakt over energiebesparing en het 

gebruik van duurzame energie. In dit akkoord is afgesproken dat elke woning vanaf 2015 
een voorlopig energielabel krijgt. Het energielabel op zich is echter niet nieuw. De afgelo-
pen jaren konden huizenbezitters dit al vrijblijvend aanvragen. Als u dit heeft gedaan, dan 
heeft u dit jaar ook geen brief ontvangen. Maar sinds dit jaar is het vrijblijvende er dus af. 
Elke woningeigenaar krijgt het voorlopige label toegestuurd. 

Wettelijk is nu ook geregeld dat een eigenaar zijn huis niet zonder definitief label kan 
verkopen. Doet u dat toch, dan riskeert u een boete van circa € 400,-. Volgens de plannen 
van Minister Blok gaat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport straks controleren of 
bij de verkoop een definitief label aanwezig is. Hoe de Inspectie dit gaat doen is mij nog 
niet bekend. In geval van verkoop van uw woning moet u het voorlopige label dus eerst 
omzetten naar een definitief label. Later in dit artikel staat hoe u dit kunt doen.

Het voorlopige label dat u heeft ontvangen is gebaseerd op de openbare gegevens in 
de gemeentelijke archieven. Zo heeft ons huis, waar ooit door de Woningstichting een 
CV-ketel is gehangen en door diezelfde Woningstichting aan de voorzijde dubbel glas in is 
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gezet, voorlopig label E gekregen. Mij is niet 
bekend of alle woningen in onze wijk label 
E hebben gekregen. Wel is inmiddels bekend 
dat de overheid het voorlopige label bewust 
conservatief heeft opgesteld. Dit betekent dat 
u waarschijnlijk een slechter voorlopig label 
heeft gekregen dan uw huis verdient. Op het 
label is aangegeven welke energiebesparen-
de maatregelen in uw woning mogelijk zijn 
waardoor u een beter label kunt krijgen. Door 
het voorlopige label conservatief in te schat-
ten, wil de overheid u stimuleren om over 
energiebesparende maatregelen na te denken.

Via de website www.energielabelvoorwoningen.nl kunt u het definitieve energielabel 
aanvragen. Hiervoor moet u bewijsstukken uploaden. Dit kunnen facturen of garantiebe-
wijzen zijn maar ook foto’s van de energiebesparende maatregelen die u heeft uitgevoerd, 
zoals een foto van kozijnen met dubbelglas. De bewijsstukken worden op afstand gecon-
troleerd door een erkende expert. Op dit onderdeel van het energielabel is veel kritiek 
want nu niemand de uitvoering van de maatregelen daadwerkelijk controleert, is dit onder-
deel erg gevoelig voor fraude. In mijn ogen is het uploaden van het foute bewijsstukken 
echter weinig zinvol. In de afsluiting van dit artikel ga ik daar nog nader op in. De kosten 
voor het omzetten van het voorlopige label naar een definitief label zijn voor de eigenaar 
van de woning. 
De kosten zijn nog niet bekend maar de verwachting van de overheid is dat deze rond de 
tachtig Euro zullen liggen. In de media is op de kosten veel kritiek geweest. U heeft name-
lijk ongevraagd een voorlopig label gekregen, dat standaard te slecht is ingeschat, en dan 
moet u kosten gaan maken om het correcte label te krijgen. 

Alle kritiek op het label is naar mijn mening enigszins voorbarig. Zoals ik het op dit 
moment zie betekent het voorlopige label helemaal niets. Het is alleen bedoeld om u aan 
het denken te zetten over hoe energiezuinig uw woning is. U hoeft ook alleen in actie te 
komen als u van plan bent om uw woning te verkopen. Dan moet u het definitieve label 
aanvragen. Doe dit wel ruim van te voren. Met de beoordeling van de bewijsstukken en de 
toekenning van het definitieve label is nog weinig ervaring en zo voorkomt u verrassingen 
tijdens de verkoop. 

Als u niet van plan bent om uw woning te verkopen, zou ik ook beslist geen definitief 
label aanvragen. Enerzijds niet omdat u weer een nieuw label moet aanvragen als u in 
de toekomst besluit om een energiebesparende maatregel te nemen en anderzijds omdat 
gemeentes in de toekomst wel eens kunnen bedenken dat energiezuinige woningen een 
hogere WOZ-waarde hebben. Tot een geplande verkoop van uw woning zou ik dus vooral 
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niets doen. Alleen nadenken over hoe uw woning meer energiezuinig gemaakt kan wor-
den. En daar worden we dan weer allemaal beter van, toch?

Meer weten, kijk op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-gebouwen
http://www.energielabel.nl/woningen
http://www.energielabelvoorwoningen.nl

Marc Visschers

Leefbaarheid

Verkeersweek Sintenbuurt
In de week van 13 tot en met 18 april 
organiseert Sintenbuurt - Zuid een 
verkeersweek in de Sintenbuurt om de 
buurt veiliger voor kinderen en eenden 
te maken. 
Er wordt veel last ervaren van mensen 
die zich niet houden aan de verkeers-
regels. In deze week worden diverse 
ludieke acties georganiseerd zoals het 

ophangen van door kinderen beschilderde banners (maandag), een workshop ‘Loesje’ 
(dinsdag), ansichtkaarten maken (woensdag), speurtocht voor het gehele gezin (vrijdag) 
en een BMX-workshop (zaterdag). 
De Klimboom werkt mee aan de actie vanwege de verkeershinder in de Sint Norbertus-
laan. Een van de acties is het plaatsen van deurmatten met het stopteken erop op plaatsen 
in de wijk, waar veel mensen tegen het verkeer inrijden, zoals in de Sint Norbertuslaan.
Meer informatie via de facebook-pagina ‘Sintenbuurt Noord’. 

Redactie

Leefbaarheid

Een drempel in de Mgr. Zwijsenstraat?

Mijn naam is Florien In de Braek en ik woon op de Mgr Zwijsenstraat. Ik heb inmiddels 
drie kindjes. De oudste (4 jaar) vindt het steeds leuker om buiten op straat te spelen. 
De Mgr Zwijsenstraat is naast de Rielseweg de meest doorgaande straat in onze wijk. 
Naast het feit dat auto’s vaak te hard rijden, is het tevens gevaarlijk voor de kinderen om 
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over te steken. De auto’s staan aan de kant van de woonhuizen geparkeerd. De kinderen 
komen nog niet boven de auto’s uit. Zij worden niet gezien door de automobilisten. Het 
betreft hier niet alleen de op straat spelende kinderen, maar ook de schoolgaande kinderen.
Ik heb hierover contact opgenomen met de gemeente Eindhoven, en geïnformeerd of het 
mogelijk is om een verkeersdrempel aan te leggen.

De gebiedscoördinator Stratum heeft mij laten weten dat er over de situatie in de 
Mgr. Zwijsenstraat meer signalen zijn binnengekomen. De gemeente heeft dan ook beslo-
ten om een in week 15, 16 en 17 snelheidsmetingen te doen in de straat. Een meter (SID) 
registreert dan van alle passerende voertuigen de snelheid. Wanneer de snelheidsmeting 
is uitgevoerd worden de gegevens uitgelezen en in een grafiek/meting verwerkt. Bij deze 
uitslag komt dan een (voorlopig) advies. Zo nodig zal de afdeling verkeer hier vervol-
gens een verkeerskundig advies over geven. De gemeente houdt contact met mij over de 
uitkomsten.
Ook heeft de gemeente laten weten dat zij op korte termijn een gesprek hebben met basis-
school de Klimboom en de verkeerswerkgroep over de verkeersveiligheid rondom 
de school. 
De gemeente benadrukt dat deze acties niet betekenen dat ze ook daadwerkelijk verkeers-
kundige aanpassingen gaan uitvoeren. Maar ze gaan in ieder geval serieus onderzoek doen 
naar onze vragen. 

Florien In de Braek

Leefbaarheid

Run for KiKa 2015
Op zondag 5 juli 2015 vindt de Run for 
KiKa voor de vierde keer plaats in Eind-
hoven, op een nieuwe locatie: de Genneper 
Parken bij IJssportcentrum Eindhoven! 
Run for KiKa is een reeks grote sportieve 
hardloopevenementen door heel Neder-
land voor Stichting Kinderen Kankervrij, 
kortweg KiKa. De deelnemers proberen zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te brengen 
voor wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden voor kinderen met kanker. 
Tijdens het evenement rennen de Runners 5 of 10 kilometer voor KiKa. Kinderen kunnen 
meedoen aan de speciale KidsRun van 1 kilometer. 
Wil je meedoen aan Run for Kika dan kan je je inschrijven als team, individueel hardloper 
of als vrijwilliger. Kijk voor meer informatie op www.runforkika.nl/eindhoven.

Redactie
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Interview: ondernemer uit de wijk

Raoul, vader van Eva

Op dinsdag 13 januari plakte Raoul ‘Eva’ met twee 
voetstapjes in het rose op het kamerraam aan de Tho-
mas à Kempislaan. Het was zover: zijn vrouw Marlieke 
was bevallen van hun dochter Eva. Voor mij een reden 
om dan ook maar eens op kraamvisite te gaan bij mijn 
naaste buren; al zit daar een gangetje tussen. 

Ik sprak tevoren, zoals gevraagd op het geboortekaartje, netjes 
een dag en tijd af. Het kaartje waar Eva je met haar mooie, grote 
ogen aankijkt. Mama deed open (na een klein gevecht met de 
kinderwagen die voor de deur stond) en binnen zat de trotse vader 
met zijn dochter op de schoot. Je kent het wel: “ Oh, wat een mooi kind! Alles goed verlopen met de 
bevalling? En huilt ze veel ‘s nachts?” 
Natuurlijk at ik een beschuit met rose muisjes bij mijn zwarte koffie. Raoul zat op de bank met Eva 
op zijn arm, onder een groot schilderij waar Eva maar steeds naar bleef kijken. Al gauw ging het 
gesprek over de tweede passie van de jonge vader, namelijk hedendaagse kunst en dan hoe dat op 
hedendaagse manier aan de man te brengen. 

Als kunstadviseur werkt Raoul voor een grote kunstgalerie, waar je eigentijdse kunst kan aankopen 
maar ook gebruik kan maken van flexibele kunstuitleen.  
Dus ik merkte op “Net zoiets als de Eindhovense Kunstuitleen van voorheen”. “Het principe van 
uitleen is gelijk, maar het concept is anders. We werken met getalenteerde kunstenaars die op 
professionele wijze bouwen aan hun creaties. Met alle respect voor alle hobbykunstenaars, maar 
daar werken we niet mee samen. Onze kracht zit in grote orginele werken en de manier waarop 
we onze kunst aanbieden. We  hebben een mooie galerie waar iedereen welkom is en komen bij 
mensen of bedrijven ‘thuis’ om te adviseren.” “Vandaar dan ook dat busje”, merkte ik op, “waar je 
trouwens niet zomaar omheen kunt: zo valt die op”! “Klopt”, was zijn antwoord, “die reclame kost 
een vermogen, maar brengt zijn geld dubbel en dwars op”. Dit klinkt mij, als oud-reclameman, als 
muziek in de oren. “Toch heeft iemand uit de de Roothaanstraat (heel toevallig) een kunststuk van 
ons gekocht, zonder dat de bus ooit bij de koper is opgevallen!” de bus is te zien op de omslag.

Raoul heeft niet altijd in de kunst gezeten. Acht jaar geleden werkte hij voor een TV productie 
bedrijf in Haarlem. Hij kon hier niet zo goed zijn draai vinden in het “hoog-hollandse” en begon als 
all-round medewerker,  nu, acht jaar verder, is hij erg trots op wat in Venray werd neergezet. Abraha-
mArt.com Galerie & Kunstuitleen zoals het bedrijf heet, heeft ook kort een pop-up vestiging gehad 
op de Kleine Berg, als case. 

“Het lijkt er op dat we een vestiging in Eindhoven gaan beginnen. Mensen komen bij ons in de 
galerie kijken, of hebben al een selectie via onze site gemaakt. Meestal wil men er toch even ook 
een tweede of zelfs een derde op die plek zien hangen. Dat is bij ons geen probleem: wanneer een 
klant graag wil dat ik er drie mee neem om ter plekke de uiteindelijke keuze te maken, dan gaan er 
drie stukken in de bus en rijd ik naar de klant. Indien nodig hang ik het kunststuk op”. Ondertussen 
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ben ik van stoel gaan verzitten en krijgt Eva haar laatste voeding voor ze gaat slapen. Even later gaat 
de jonge moeder Marlieke ook naar boven, met de woorden dat ze er nog vaker uit mag eer het de 
volgende ochtend acht uur is. Raoul biedt mij nog een drankje aan, maar ik zie dat het ook veel later 
is geworden dan oorspronkelijk het plan was. 

Bij de voordeur beloof ik dat ik hem de kopij zal laten lezen voor plaatsing in de WitteWel, en stond 
toch weer langer met hem te praten in de karakteristieke gang van het hoekhuis, waarvan de voor-
deur eigenlijk in de Roothaanstraat ligt. Op weg naar huis loop ik nog een keer rond de opvallende 
bus, om de belettering (kunst) nog eens goed te bekijken.
Wil je meer weten over deze vorm van kunst huren/kopen, kijk dan eens op www. abrahamart.com.

Driek Verdonk

Witschilderproject

Stand van zaken witschilderen 2016: 
Advies Sigma Coatings
Tot en met de volgende schilderbeurt informe-
ren wij u in elke WitteWel over de status van 
de voorbereiding. Deze is inmiddels in volle 
gang. Zo is er een oriënterend gesprek geweest 
met Schildersbedrijf Liebregts, waarover in 
de vorige WitteWel een verslag is opgenomen. 
Alle informatie en de WitteWel artikelen 
kunnen trouwens ook teruggevonden worden 
op onze website (www.wittewel-sintenbuurt.nl/
onderhoud/witschilderen).

Op maandag 23 maart heeft de heer Jos Broekx van Sigma Coatings een bezoek gebracht aan onze 
buurt. Driek Verdonk en ik hebben de heer Broekx ontvangen die al lang werkt voor Sigma. Hij 
heeft het technisch advies gemaakt voor de schilderbeurt van 1990 en was nauw betrokken bij de 
uitvoering. In 2002 is de heer Broekx eigenlijk alleen betrokken geweest bij de voorbereiding van 
het werk.
Het verfsysteem dat in 1990 is verwijderd, gaf veel problemen. Het was een dampdicht kwarts-
verfsysteem. Dampdicht betekent dat de verf geen vocht doorlaat. Als het regent trekt er geen vocht 
naar binnen maar vochtige lucht aan de binnenzijde kan ook niet naar buiten. Het vocht hoopt zich 
dan op aan de hechtzijde van de verf. Hierdoor gaf het systeem veel vochtproblemen in de huizen. 
Bovendien zaten er veel blaren in de verf. Daarom is in 1990 dit systeem volledig verwijderd en 
vervangen door het huidige systeem. Dit is eveneens een kwartsverfsysteem dat eenzijdig sterk 
waterdamp doorlatend is. Dit betekent dat er wel vocht van binnen naar buiten kan maar andersom 
niet. Hierdoor is het verfsysteem, als één van de weinige, geschikt voor woningen die na-geïsoleerd 
worden. Verder is het zelfreinigend systeem. Het verfsysteem verkrijt (verpoederd) waardoor de 
gevels door afstromend hemelwater steeds weer schoon worden. 
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Voor de schilderbeurt van 1990 is de het oude verfsysteem verwijderd door middel van stralen en 
met afbijtmiddel. Daarna is de ondergrond met hogedrukreiniging schoongemaakt en is het voeg-
werk gerepareerd. Vervolgens is de ondergrond gefixeerd met een voorstrijkmiddel, dat tevens het 
eerste deel van het systeem vormt. Daarna zijn twee lagen kwartsverf aangebracht. De buitenmuren 
van de hoge woningen zijn tot de eerste verdieping niet geschilderd maar wel vochtafstotend ge-
maakt met een impregnatiemiddel. Het gebruikte middel dringt circa 5 mm in de baksteen en voegen 
en vormt zo een duurzaam vochtafstotende en zelfreinigende laag.

Foto uit 1990

Aansluitend op het gesprek is een rondgang door de wijk gemaakt. De heer Broekx kan daarbij als 
geen ander details aanwijzen die een indicatie vormen voor de conditie van de muurverf, zoals algen 
aangroei, vuilophoping en verwering. Vuilophoping doet zich voor op plaatsen waar geen hemelwa-
ter bij kan komen, zoals onder de overstekken. En als je het weet is dit inderdaad goed waarneem-
baar. Kijkt u zelf maar eens. Ook zijn de resten van het oude verfsysteem (dat in 1990) is verwij-
derd) nog zichtbaar. Dit systeem is destijds aangebracht door middel van spuiten. Hierdoor zijn ook 
overstekken, dakgoten en hemelwaterafvoeren ondergekliederd met verf. 

De eerste indruk van de heer Broekx was dat de buitenste laag van het huidige verfsysteem ver op 
zijn eind loopt en er op sommige plaatsen al overheen is. Het vochtgehalte van de muren is op zich 
nog goed maar de verkrijting is op sommige gevels al te hoog. Door op korte termijn te schilderen 
is het voor de meeste gevels waarschijnlijk voldoende om één keer te schilderen. De gevels die 
het meest zonbelast zijn, moeten waarschijnlijk tweemaal geschilderd worden. De conditie van de 
vochtafstotende laag is nog onduidelijk.
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We hebben afgesproken met de heer Broekx dat hij opnieuw een advies en technisch bestek maakt 
voor de schilderbeurt van 2016. Hiervoor zal hij binnenkort opnieuw een bezoek brengen aan onze 
wijk en dan een volledige opname doen. Tevens heeft de heer Broekx aangegeven graag betrokken 
te blijven bij de voorbereiding en te adviseren bij de gunning van het werk. Ook tijdens de uitvoe-
ring zal de heer Broekx enkele malen het werk bekijken. Wij zijn vanzelfsprekend zeer blij met deze 
ondersteuning.

In de tussentijd zijn wij nog opzoek naar schouwwoningen. Dit zijn woningen waar de schildersbe-
drijven die willen inschrijven op de klus, kunnen gaan kijken. Het is de bedoeling dat de schouw-
woningen samen een representatief beeld geven van de conditie van het schilderwerk in de hele 
wijk, zowel voor het metselwerk als het houtwerk. Door het gebruik van schouwwoningen kunnen 
we de inschrijvingen beter onderling vergelijken op de prijsstelling. Het streven is naar minimaal 
2 schouwwoningen per type, dus 2 hoge woningen, 2 lage woningen met trap en 2 lage woningen 
met erker. En dan gelijk verdeeld over hoek- en tussenwoningen. Wil u hier aan meewerken en uw 
woning aanmelden als schouwwoning? Geef uw naam, adres en contactgegevens dan door aan het 
wijkbestuur. Het liefst per email: info@wittewel-sintenbuurt.nl

Verder ziet de voorbereiding er nog als volgt uit:
1. Opname woningen;
2. Opstellen schilderadvies en technisch advies;
3. Schouwwoningen aanwijzen;
4. Offerteaanvraag opstellen en naar verschillende schildersbedrijven sturen;
5. Beoordelen ontvangen offertes op prijsstelling en kwaliteit;
6. Opstellen gunningsadvies.

Voor het opstellen van de offerteaanvraag en het dagelijkse toezicht op de uitvoering zijn wij ook 
nog op zoek naar ondersteuning. De heer Broekx heeft inmiddels toegezegd om ook tijdens de 
uitvoering enkele malen het werk te bezoeken. Bent u dus bouwkundig onderlegd of wil u dagelijks 
de voortgang van het werk opnemen, dan verzoeken wij om uzelf aan te melden. Dit geldt ook als u 
iemand kent die deze werkzaamheden tegen een geringe vergoeding wil uitvoeren. Ook zijn wij dus 
op zoek naar mensen die hun huis als schouwwoning willen aanmelden. 
Uw reacties kunt u richten aan info@wittewel-sintenbuurt.nl,

Marc Visschers

Column

Tijd vliegt!
En wéér heeft Koning Winter dit jaar de milde kant van zijn karakter getoond: gelukkig 
heeft mijn lieverd maar twee keer de stoep sneeuwvrij hoeven maken!
Diep in mijn hart ben ik, u weet het inmiddels, van de lange avonden en de kaarsjes…
maar dat wil niet zeggen dat ik bevroren autoruiten en gladde stoeptegels leuk vind.
Liever verheugde ik me op de lente die half maart voorzichtig zijn neus liet zien. 
Ongeveer tegelijk toen die Zaanse Grootgrutter met het uitdelen van die kleine moestuin-
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tjes begon. Serieuze concurrentie voor onze eigen Wijkkruidentuin? Nee hoor, maar wel 
leuk dat onze jeugd weer eens met handen in de grond zit te wroeten!
Helaas is afgelopen winter ook een van mijn leeftijdgenoten uit de wijk ons ontvallen. 
Woningbouwvereniging Trudo was er als de kippen bij om haar huis voor een zeer redelijk 
bedrag te verkopen.  Het heeft dankzij het schappelijke bedrag slechts drie dagen te koop 
gestaan.
Met carnaval heeft één van de leden van D’Haone en woonachtig hoek Piuslaan-Heezer-
weg geprobeerd zijn ongetwijfeld ‘houten hoofd’ te vergeten door een aantal bomen te 
kappen. Wel een grappig idee: toevallig weet ik dat deze bomen destijds door de gemeente 
geschonken werden aan de toenmalige bewoners omdat zij grond moesten inleveren voor 
het aanleggen van de huidige Rondweg, (Piuslaan).
Eind februari kwam eindelijk de onderaannemer van de gemeente de bladeren op de Pius-
laan en andere plaatsen in onze wijk opvegen. Dat verloste ons van een grote hoeveelheid 
bladeren die er de hele winter gelegen had. Bij de eerste mooie, zonnige dag kon ook mijn 
man zich niet langer bedwingen en heeft bij de plaatselijke bouwmarkt viooltjes ingesla-
gen: zo leuk! En ik had zelf ondertussen al mini narcisjes voor  in huis gekocht. Je bent 
nooit te oud voor lentekriebels! Met voorjaarsgroet, 

Antoinette Paalman

Leefbaarheid

ZorgMotief nieuw magazine
Zorgmotief is het nieuwe zorgmagazine van 
Eindhoven, waarvan wethouder Scholten 
onlangs het eerste exemplaar in ontvangst 
heeft genomen. Het magazine is bedoeld 
om inwoners van Eindhoven duidelijkheid 
te verschaffen over de veranderingen in de 
zorg en het actuele zorgaanbod van de stad. 
Zorgaanbieders komen aan bod in het magazi-
ne en ook aan de uitvoering van de zorgtaken 
van de gemeente wordt aandacht besteed in het 
magazine. 
In het eerste exemplaar van ZorgMotief kan je 
lezen over WIJeindhoven, de nieuwe werkwij-

ze van de gemeente Eindhoven waarop de zorg in Eindhoven wordt georganiseerd.
ZorgMotief is een gratis magazine en wordt verspreid onder alle zorgaanbieders in Eind-
hoven, waardoor het toegankelijk is voor alle inwoners van Eindhoven.

Redactie
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Mededeling

Géén brug te ver
Bijna twintig maanden na de officiële opening van ons Bonifaciuspark is het dan toch 
zover: er ligt een brug over de vijver in het park. We kregen zelfs een brief van de 
gemeente waarin stond dat deze na wat tegenslag toch geplaatst werd.

Op woensdag 21 januari is de nieuwe voetgangersbrug in het Bonifaciuspark geplaatst. 
De brug is één van de laatste projecten die horen bij de renovatie van het park. De nieuwe 
voetgangersbrug is volledig vervaardigd van kunststof; een zogenaamd ‘vol kunststof 
composiet’ brug. Het grote voordeel van dit materiaal is dat het bijna onderhoudsvrij is. 
“De toepassing van kunststof voor bruggen is nog relatief nieuw”, aldus Yasin Torunoglu, 
wethouder Openbare Ruimte. “Deze brug is een goed voorbeeld van onze innovatieve 
aspiraties in de openbare ruimte. Duurzaamheid en weinig onderhoud, gecombineerd met 
een mooie oplossing die het park extra verfraait.”

Het innovatieve karakter van de brug betekende een zoektocht hoe deze het beste kon 
worden vervaardigd. Door kennis in te winnen bij de gemeente Rotterdam, waar men 
op dit vlak de nodige expertise heeft, kon een goed ontwerp gemaakt worden voor deze 
duurzame brug.
De nieuwe voetgangersbrug in het Bonifaciuspark is een van de langste kunststof bruggen, 
zonder tussensteunpunten, die tot nu toe is gemaakt. Aldus de gemeente site.

Een minpuntje is dat er een gelaste stalen leuning aan gemaakt is. Dit geeft het innovatieve 
karakter een beetje een knullige uitstraling en is daarnaast door het poedercoaten onder-
houdsonvriendelijk.

Driek Verdonk
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Ingezonden brief

Onderhoud Openbare Ruimte
Op 5 december heb ik een gesprek gehad met de heer Van Nierop (gebiedsbeheerder Stra-
tum) en de heer Verhagen (beheerder Stedelijk Groen), beiden werkzaam bij de Gemeente 
Eindhoven. Aanleiding voor het gesprek was een melding van mij eind oktober bij de 
gemeente over het bladafval in de buurt. Hierop werd in eerste instantie niet gereageerd. 
Ik hoorde dat ook buurtgenoten vergelijkbare stappen hadden ondernomen. Na verder 
contact met de gemeente (zowel via mail als telefonisch) en het opvragen van betreffen-
de documenten (in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur) werd uiteindelijk een 
afspraak gemaakt voor een gesprek.

In het gesprek werd verteld dat de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte heeft 
uitbesteed, en wat deze aanbesteding globaal inhoudt. Van de hoogte van het gras (plant-
soenen), het verwijderen van onkruid (trottoirs, goten, perken) tot het verwijderen van 
bladafval.
De gemeente schouwt het stadsdeel om te beoordelen of de aannemer aan de gestelde 
eisen voldoet en spreekt de aannemer eventueel aan op onvoldoende prestaties, meestal 
gevolgd door een opdracht om gebreken binnen een week te verhelpen.
Op de aanbesteding kan - per stadsdeel - door een aannemer worden ingetekend. In Stra-
tum is deze aanbesteding gegund aan hoveniersbedrijf Ploegmakers. Dit bedrijf was de 
afgelopen jaren in Stratum werkzaam en mag de komende jaren hiermee doorgaan en dat 
alles voor ongeveer € 27,- per inwoner.

Al pratend kwamen een voor een de diverse punten aan de orde, die ik in eerdere mails 
naar de gemeente had opgesomd. Bijvoorbeeld het snoeien van de struiken in de St. Adel-
bertuslaan, terwijl die vol bloemknoppen zaten en het maaien van de gazons eind novem-
ber en begin december.
In het gesprek werd langzamerhand duidelijk wat de gemeente aan eisen stelt en hoe daar-
op wordt toegezien. Zo dient bijvoorbeeld 75% van het oppervlak (straat, park) uiterlijk 
31 december bladvrij te zijn en eind maart moet dit 100% zijn. De hoogte van het gras ligt 
ook vast binnen bepaalde grenzen. Door het warmere weer in het najaar moesten dus extra 
maaibeurten worden ingelast.
Ook de werkwijze van de aannemer werd besproken, met de constatering dat deze aan de 
gestelde eisen voldoet maar dat de manier waarop niet altijd even efficiënt is. Omdat de 
aannemer doet wat in de aanbesteding wordt omschreven, is het voor de gemeente helaas 
niet mogelijk om te sturen in de werkwijze van de firma Ploegmakers.

Het goede nieuws is dat waarnemingen van slecht uitgevoerd onderhoud, bijvoorbeeld 
ophopingen van bladafval, altijd bij de gebiedsbeheerders gemeld kunnen worden. 
Zij geven dit dan door aan de aannemer met het verzoek om daar zo snel mogelijk wat aan 
te doen. 
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Dit kan door een (digitale) melding via de site van de gemeente of met de app “buiten 
beter” (http://www.eindhoven.nl/producten/Melding-onderhoud-openbare-ruimte.htm).

Om echter een stortvloed van meldingen te voorkomen is het samenwerken met buurtge-
noten noodzakelijk. Het schoonvegen van je eigen stoep en vervolgens melden dat er wat 
afval ligt is onbegonnen werk. Maar met (een deel van) een straat alles bij elkaar vegen of 
harken waardoor een grotere hoeveelheid bijeen ligt zal zeker tot resultaat leiden.

Het was een zinvol gesprek, waarin een en ander duidelijk werd toegelicht.

S. van der Horst

Ingezonden brief

Hondenpoep
Loslopende honden en katten zijn wat mij 
betreft een grote ergernis. Misschien leuk voor 
de eigenaar van een dergelijk dier, maar voor 
anderen een bron van overlast. Ik noem maar 
even : kattenpoep in je achtertuin (ondanks 
diverse maatregelen), hondendrollen in het gan-
getje achter het huis maar ook in de voortuin! 
Enkele jaren geleden ben ik gebeten door een loslopende hond. De hond werd afgemaakt, 
de eigenaar heeft er niets van geleerd.
Struiken en straatputjes gebruiken om de hondenpoep te dumpen in plaats van die mee te 
nemen in een zakje is anders dan “opruimen”. De laatste maanden lijkt er een toename te 
zijn in de hoeveelheid hondenpoep op de plantsoenen van de kinderrijke St. Adelbertus-
laan. Bovendien zijn er nog steeds loslopende honden in de buurt. 

Dit ondanks de nieuwe en strengere maatregelen waarmee het college van B&W de over-
last van hondenpoep te lijf wil gaan. In heel Eindhoven geldt een aanlijnplicht en opruim-
plicht wat betekent dat hondenbezitters in heel Eindhoven hun hond aan de lijn moeten 
houden en poep op moeten ruimen. Als gevolg van deze nieuwe regelgeving kunnen hon-
denbezitters die tijdens een wandeling met de hond geen zakje of schep bij zich hebben 
meteen op de bon geslingerd worden.

S. van der Horst
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Oproep

NieuwsFlits ontvangen? 
Ook (tussentijds) digitaal op de hoogte blijven van wat er in de wijk gebeurt? Na aanmel-
ding via www.wittewel-sintenbuurt.nl ontvangt u voortaan de NieuwsFlits met het actuele 
wijknieuws.

Oproep

Free publicity
De redactie is altijd op zoek naar ondernemers in onze wijk. Ondernemers die deze vorm 
van free publicity aanspreekt, sturen snel een mail naar info@wittewel-sintenbuurt.nl. 
Op basis van een interview of een aangeleverd artikel wordt het artikel geplaatst in de 
WitteWel. U kunt ook indien u dat wilt, een vermelding op onze website krijgen in de 
kolom met ondernemers uit de wijk, onder de kop ‘Bedrijvigheid’. 

Redactie

De redactie kreeg van onze trouwe brievenschrijfster mevrouw Paalman deze hartenkreet op de 
valreep toegestuurd. We konden het niet laten om deze niet te plaatsen.

Ingezonden brief

Vlaggenprotocol 
Elk jaar, bijvoorbeeld met Koningsdag, Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag, kom ik altijd een tikje jaloers door de Petrus 
Dondersstraat en de rest van het Witte Dorp. 
Daar weten ze wat ‘vlaggen’ is: complete straten kleuren 
rood-wit-blauw!  Wat zou het mooi zijn als wij (onze wijk) 
daar voortaan ook intensiever op inhaken.

De regels van ’vlaggen’ zijn eenvoudig:
* bij zonsopkomst mag de vlag (en met Koningsdag óók de 
wimpel) gehesen worden;  
* bij zonsondergang moet de vlag (en de wimpel idem) 
gestreken worden;
* bij dodenherdenking ‘vlag half stok’: van 18.00 uur tot 
zonsondergang.  Het midden van  de vlag komt op de helft 
van de normale hoogte. De vlag wordt niet opgebonden;
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* Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. 
Ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben.

Zie voor meer instructies en uitleg: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grond-
wet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-de-vlag-uithangen-en-wat-is-de-vlagin-
structie.html.

Antoinetta Paalman

Ingezonden brief

Even voorstellen.....
Als nieuwe bewoonster van de Sintenbuurt, wil ik 
me in deze uitgave van de WitteWel graag aan jullie 
voorstellen.  
Ik ben Ivon van der Linden, 34 jaar, geboren en 
getogen in de regio Eindhoven en sinds 27 februari 2015 de trotse eigenaar van het huis 
op de St Gertrudislaan 34. Aangezien mijn broer, schoonzus en 2 nichtjes hier al wonen, 
ben ik niet geheel onbekend in de buurt. Via hen ben ik in de zomer van 2014 op de 
buurtbarbeque terecht gekomen, waar me ter oren kwam dat de voorgaande bewoonster 
haar woning te koop wilde zetten. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en heb bij haar 
aangebeld. Tijdens de bezichtiging wist ik het direct: dit is mijn huis! Gelukkig was het lot 
me goed gezind en na 3 weken verbouwen, woon ik nu met ontzettend veel plezier in, wat 
mij betreft, één van de gezelligste en mooiste buurten van Eindhoven.
Toen ik op mijn werk vertelde dat ik een woning aan de St Gertrudislaan in Eindhoven 
had gekocht, was één collega in het bijzonder erg geïnteresseerd en vroeg me naar het 
huisnummer. Toen ik dat vertelde, werden haar ogen groot van verbazing en zei ze: ‘Daar 
ben ik geboren!’ Ongelofelijk maar waar: haar ouders waren in 1954 de eerste bewoners 
van de St Gertrudislaan 34 en mijn collega is de eerste baby die in deze straat geboren is. 
Toeval bestaat niet, dit heeft zo moeten zijn!

Ivon van de Linden

Voor de kinderen:

Koningsdag kleurplaat
Bij deze WitteWel zit een kleurplaat, kleur deze in en lever je tekening in op Koningsdag, 
doe dit voor 10.00 uur bij de tent aan de Sint Adelbertuslaan. Daarvoor zal een grote 
oranje doos klaar staan. Veel tekenplezier.



Koningsfeest 2015
Locatie St. Adelbertuslaan

Koningsavond zondag 26 april
   19.00-20.30 uur Kinderdisco
       met DJ Armin van Buurman
   20.30-01.30 uur Koningsborrel
           Nemen jullie een hapje mee?

Koningsdag maandag 27 april
   10.00-16.00 uur: Bar is geopend, 
   * springkussens * suikerspinnen * 
* broodjes knakworst & vele activiteiten*
   
   10.30 uur: Start fi etstocht 
           10.20 uur: verzamelen

11.00-13.00 uur: Kinderactiviteiten-
Vrijmarkt Leg je kleedje neer en verkoop   
         je waar of je kunsten!
 Voor meer informatie of vragen: 
   Edwin Raaijmakers 040 2443639 
Marjo van Rooij 040 - 2815070 /of mail: koningsdagsintenbuurt@gmail.com


