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Redactioneel
Vandaag, 30 maart 2016, ben ik bezig met de één na laatste WitteWel die ik zal maken. 
En ik kijk naar buiten, naar mijn magnolia die nèt in bloei staat en mijn vogels in de tuin, 
die vandaag weer nieuwe zonnepitten hebben gekregen. Niet omdat ze het nodig hebben, 
maar omdat ik het zo leuk vind dat ze in mijn tuin zitten. Het is een drukte van jewelste in 
mijn kleine tuin met onder andere een manke vink. (Verderop in dit nummer schrijf ik hier 
meer over.)

Komende zondag (3 april) gaan we met de straat naar de Helleveeg: ook hierover meer in 
dit nummer.
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Misschien is het niet helemaal duidelijk 
voor ondernemers in de wijk, maar dit blad 
geeft de mogelijkheid om een artikel te 
plaatsen over de activiteiten van die man/
vrouw die een eigen onderneming heeft, 
in welke vorm dan ook. Of je nu siera-
den maakt of een klusbedrijf hebt. Neem 
contact op met de redactie en ik neem een 
interview af, óf je schrijft zelf het artikel 
over de activiteiten. Het blijft leuk - als 
bewoners van onze wijk - om te weten wie 
iets voor je kan betekenen.

Verder in dit nummer nog een korte informatie over ‘ZUS’, een groep Stratummers die 
een eenmanszaak hebben. Tijdens de infoavond van 12 oktober 2015 sprak onder andere 
Marnix Vlot van de vereniging 040energie. Deze vereniging heeft ons gevraagd om een 
flyer te verspreiden in onze wijk. De flyer (zie de bijlage in de WitteWel) gaat over ener-
giebesparende maatregelen, aanbod voor een energieadvies van uw woning én eventueel 
lidmaatschap van 040energie. Wij van de redactie vonden het geen probleem om deze fly-
er in ons wijkblad bij te sluiten omdat 040energie geen commerciële doelstellingen heeft.

Ik wens ieder veel leesplezier en laten we er deze lente en zomer een mooie tijd van 
maken, mèt onze weer spierwitte huizen!

Driek Verdonk

Van de voorzitter
Onze voorbereidingen voor het WitschilderProject 2016 als bestuur zijn grotendeels 
gedaan en de firma Liebregts heeft het stokje overgenomen. Wij zijn natuurlijk heel 
benieuwd naar het aantal huizeneigenaren dat mee gaat doen met het project en de eerste 
berichten zijn positief. Het lijkt er op  dat een zeer groot aantal buurtbewoners mee gaat 
doen met het WitschilderProject 2016. Dat is goed nieuws want het is niet alleen de col-
lectiviteitskorting maar ook de mooie uitstraling als alle huizen weer goed geverfd zijn. 
Ik wil hierbij Marc bedanken die heel veel werk heeft gestopt in het voorbereidingstraject 
van het WitschilderProject. We hebben als bestuur ook hulp gekregen van Lennart van 
Liere die een goede bijdrage gehad zeker door zijn achtergrond als ‘buurt’-makelaar.
Verder is in het weekend van Pasen de film Helleveeg in de bioscoop te zien en aangezien 
de film voor een belangrijk deel in Stratum is opgenomen, kan ik deze film erg aanraden. 
Er zijn allerlei bekende plekken te zien in de film met uiteraard mooie opnames van ‘onze’ 
Roothaanstraat die overigens in de film in Breda ligt.  

Roothaanstraat in het NatLab
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In de vorige WitteWel heb ik onze contactpersoon bij de gemeente, Suzanne van den 
Heuvel, voorgesteld. Helaas was dit van korte duur en is Suzanne inmiddels overgestapt 
naar Oud Woensel. Ben Demilt zal de komende tijd als contactpersoon voor onze buurt 
waarnemen, zijn mailadres is b.demilt@eindhoven.nl.
Tot slot weer heel veel leesplezier met deze nieuwe WitteWel. 
 
Dick Andriese

Ingezonden brief

De Helleveeg
Zondag 20 maart was de Eindhovense voorpremière van de film ‘De Helleveeg’. Het is 
een verfilming van het gelijknamige boek van A.F.Th van der Heijden, uit de serie ‘de tan-
deloze tijd’ welke zich in en om Eindhoven afspeelt, met name in de wijk Tivoli (destijds 
Geldrop) waar de schrijver zelf opgegroeid is.
Het was een feestelijke gebeurtenis met rode loper, vele genodigden die iets voor de film 
betekend hebben waaronder ook verschillende acteurs en de regisseur, live muziek van de 
titelsong door Kovacs, en nog veel meer. Ook de bewoners van de diverse locaties waar 
gefilmd is waren onder de genodigden. En om die reden zaten wij in de zaal om als een 
van de eersten de film te mogen bewonderen.
Exact een jaar geleden waren we druk doende ons eigen appartement aan het Kalmoe-
splein –naast de wijk Tivoli- te verkopen, en al tijden onder de indruk van de sfeer in de 
Sintenbuurt Noord. Bij het vrijkomen van het huis aan de Roothaanstraat 22 waren we er 

Middelste huis
waar gefilmd werd
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Middelste huis
waar gefilmd werd

dan ook als de kippen bij. Tijdens de bezichtiging met Trudo werd ons een niet alle-
daagse vraag gesteld. Trudo was namelijk benaderd door de filmmaatschappij om in het 
huis te mogen filmen. Dit vanwege het bijzondere karakter van de straten en de traditio-
nele staat waarin het huis zelf verkeerde. Met het verjongen van de wijk is dit blijkbaar 
schaars aan het worden, en wanneer kan men vrij decorbouwen in een huis omdat het 
toevallig leeg staat. De vraag was dus of wij als nieuwe bewoners daaraan mee zouden 
willen werken. En dat leek ons eigenlijk wel erg leuk, want wie maakt nu mee dat zijn of 
haar huis een decorstuk wordt in een grote Nederlandse productie.
Zelf wilden we het huis grondig moderniseren, maar voor dat het zover kon komen is het 
huis compleet aangepakt voor de film. In het verhaal betreft het een woning in Breda van 
de hoofdpersoon in haar volwassen jaren. Complete keuken, badkamer en interieur zijn 
aangepakt. Erg leuk om te zien, alles in stijl van de jaren ‘50. Blauw behang, een luxe 
keuken uit die tijd, welke gevonden is ergens in België. Badkamer betegeld en wel in een 
van de slaapkamers, maar helaas net niet in de kamer die wij voor ogen hadden (en de 
stijl ook niet).
Van de opnames zelf hebben we niet veel meegekregen helaas. Net als de bewoners in de 
straat hebben we de buitenopnames kunnen bijwonen. Uren filmen voor wat uiteindelijk 
een paar seconden in de film zijn, het de straat in rijden van een auto. Maar wel leuk om 
gezien te hebben. Voor de binnenopnames was geen ruimte voor bezoekers. En dat bleek 
ook wel toen ik een keer in de late avond een kijkje ging nemen in de woning. Wat je in 
de film niet ziet is dat het hele huis vol apparatuur staat, en overal attributen en bekabe-
ling ligt of hangt. Tijdens mijn ronde door het huis schok ik nog flink toen de nachtwa-
ker om de hoek kwam, die ook mijn aanwezigheid niet verwachtte. Zo is je eigen huis 
opeens niet meer van jou.
Voor de straat moet het ook een enerverende week geweest zijn. Wegafzettingen, trailers 
en vrachtwagens, een schoolbel die een week uit moest, het komen en gaan van mede-
werkers van de film. En natuurlijk de figuranten die door een van de bewoners een hele 
tijd opgevangen zijn. 
Een deel van de Roothaanstraat gaat zondag samen de film bekijken. Een leuk initiatief, 
en zeker de moeite waard. De straat is een aantal keer goed in beeld, en ook de woning 
is herkenbaar voor iedereen die in dit type woont. Ook de andere filmlocaties zal de 
gemiddelde Eindhovenaar zeker herkennen. Daarnaast is de film zelf een boeiend fami-
liedrama, dat de verhaallijn van het boek goed volgt. De opbouw naar de onthulling van 
het familiegeheim is mooi, met een zeer dramatisch einde. Voor iedereen die gaat kijken, 
veel plezier! 
Na het aflopen van de filmactiviteiten hebben we de verbouwing uitgevoerd zoals we van 
plan waren. Het heeft wat energie gekost en ook de buren zullen blij geweest zijn toen 
het klaar was. De tijd gaat snel en we wonen er al weer een half jaar, met veel plezier 
overigens. We hopen hier nog lang te mogen blijven. Tot ziens in de straat of wijk, bij 
een van de activiteiten die er dit voorjaar weer zullen zijn.  

Mark en Len van der Mast, Roothaanstraat 22
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Kruidentuin

Kruidenrecept tijm
In onze buurt merk je goed dat het voorjaar is: de 
bomen laten hun mooiste bloesem zien, de vogels 
fluiten dat het een lieve lust is, en er spelen weer 
meer kinderen buiten. In de kruidentuin beginnen 
alle kruiden weer te groeien. Zo ook de tijmplanten, 
die de hele winter mooi groen bleven, maar nu nieu-
we blaadjes maken en heerlijk ruiken. 

In onze kruidentuin staan verschillende soorten tijm: de ‘gewone’ of echte tijm (Latijnse 
naam: Thymus vulgaris), een compactere versie (Thymus vulgaris ‘compactus’) en twee 
soorten citroentijm (Thymus citriodorus ‘Aureus’ en Thymus citriodorus ‘silver queen’). 
De citroentijm smaakt en geurt een beetje naar, jawel, citroen en is prachtig van kleur. 
U vindt de tijmplanten dicht bij de ingang, maar ook in het vak met mediterrane kruiden. 
Van oorsprong komt tijm uit het gebied rond de Middellandse Zee.

Tijm is een houtachtige kruipplant die ongeveer 20-30 cm hoog wordt en in juni en juli 
bloeit met kleine paarse of roze bloemetjes. Van oudsher wordt tijm gebruikt om te ont-
smetten of conserveren; de oude Egyptenaren gebruikten het kruid bijvoorbeeld bij het 
balsemen van hun doden. Daarnaast wordt tijm geassocieerd met ‘moed’. De legende gaat 
dat Romeinse soldaten voor de strijd een tijm bad namen om er krachtiger van te worden. 
Omdat tijm heerlijk ruikt, wordt het veel in de zeepindustrie gebruikt. Daarnaast is het een 
belangrijke smaakmaker van de Provençaalse kruidenmix. 

Tijmblaadjes kunnen verwerkt worden in vlees- en visgerechten, maar ook in sauzen en 
soepen. Ook past tijm goed bij groentegerechten, zoals onderstaand recept laat zien. Het is 
een ‘zomers’ recept met tijm en bieslook, dat ook in onze kruidentuin te vinden is. 
 
Recept courgette met tijm en bieslook

Benodigheden voor 4 personen:
2 courgettes, 50 gr zachte geitenkaas, 100 gr ricotta (verse kaas), 1 teen knoflook (geperst),
halve citroen (schoongeboend), paar takjes tijm, handjevol bieslook, olie, peper en zout.

Bereidingswijze:
Snijd de courgettes doormidden en snijd daarna van elke courgettehelft (in de lengte) een 
plak van 0,5 cm af. Snijd deze plakken in kleine blokjes en doe ze in een kom. Verkruimel 
de geitenkaas en meng deze samen met de ricotta door de courgetteblokjes. Ris de blaadjes 
van de takjes tijm en snipper de bieslook fijn. Rasp de gele schil van de citroen. Meng de 
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kruiden, de geperste teen knoflook en de 
citroenrasp door de courgetteblokjes en 
breng op smaak met peper en zout. Hol 
de courgettes nu uit en vul ze met het 
kaas-kruidenmengsel. Besprenkel elke 
gevulde courgette met een halve eetlepel 
olie en leg ze in een ovenschaal. Zet de 
schaal in de oven (190 graden) en bak de 
courgettes in 30 minuten gaar. Lekker met 
gebakken krielaardappeltjes. Eet smake-
lijk!

Geneeskrachtige werking
Ten slotte: er wordt gezegd dat tijm ook 
medicinale krachten heeft. Zo kun je van 
de blaadjes thee trekken die goed zouden 
werken tegen katers. De stof ‘thymol’ die 
in tijm zit, werkt slijmoplossend en is goed 
tegen hoestbuien, verkoudheid en keelpijn. Daarnaast zou tijm helpen tegen slapeloosheid, 
infecties en spierpijn en bevordert het de spijsvertering. Proberen dus maar!

Iedere eerst 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.

Aard, Agnes, Brigit, Hanne, Marianne, Rachel en Inge

Leefbaarheid

Informatieavond 
Op dinsdag 23 februari was een informatieavond georganiseerd door het wijkbestuur. 
Dit keer met maar een onderwerp op de agenda: het WitschilderProject.
Ook deze avond weer een goede opkomst: de gymzaal van De Klimboom was goed 
gevuld.
Marc Visschers heeft vanuit het wijkbestuur het proces toegelicht. Belangrijk was 
natuurlijk hoe we zijn gekomen tot de keuze voor Schildersbedrijf Liebregts, als 
beste inschrijver. Ook de prijzen van het schilderen zijn gepresenteerd aan de hand van 
voorbeeldwoningen. Daarna heeft Frans Liebregts het schildersbedrijf voorgesteld en de 
aanpak van het witschilderen van onze wijk toegelicht en vragen beantwoord. 
Op basis van de ervaringen van het WitschilderProject in 2002, hadden we verwacht dat 
er veel vragen uit de zaal zouden komen. Dat bleek nu erg mee te vallen. Er kwam een 
enkele vraag op papier in de pauze, en er werden wel vragen gesteld uit de zaal. 

Tijm in de kruidentuin
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Deze vragen zijn op de avond zelf beantwoord, en 
vervolgens in het informatieboekje over het Wit-
schilderProject opgenomen. Dit informatieboekje 
heeft iedereen half maart in de brievenbus ontvan-
gen. 
Omdat de opnames van de woningen bij het ver-
schijnen van deze WitteWel achter de rug zijn, en er 
waarschijnlijk al volop wordt geschilderd, heeft het 
niet zoveel zin om hier nog uitgebreid de inhoud 
van de avond te herhalen. Voor de geïnteresseerden: 
op www.wittewel-sintenbuurt.nl is de presentatie 
van de informatieavond terug te lezen.
Helaas had de koffie wat vertraging, maar dat is 
in de pauze goed gekomen. We waren eerder dan 
gepland klaar, en daarom was er nog tijd om gezel-
lig na te praten met de buurtgenoten. Altijd weer 
leuk om die mix van buren zo bij elkaar te zien. 
Sommigen gaan hun derde schilderbeurt in, anderen  
zijn net nieuw in de wijk. 

Inge van Rijswijk

Column

Moderne tijden: ‘slimme telefoon’
Terwijl ik dit stukje schrijf, ligt mijn nieuwe smartphone naast mij. Ik moet er nog hele-
maal aan wennen. Mijn zoon heeft een nieuwe telefoon gekocht en vond het hoog tijd dat 
ik onderhand óók een ‘slimme telefoon’ ga gebruiken. Geduldig heeft mij van alles uit-
gelegd en héél veel is er nog niet van blijven hangen. WhatsApp dan weer wel:  alleen al 
om de FamilieApp die hij aangemaakt heeft en waar ik nu van alles lees over mijn (klein)
kinderen. Tevens heb ik mij aangemeld bij de buurtApp ‘Sintenbuurt-Noord’ 
(Redactie: zie ook elders in dit blad).  Daar las ik iets over een afgereden bumper. 
Mijn kleindochter liet mij in maart de trailer van de film De Helleveeg zien: de voorver-
toning voor genodigden was op 20 maart gepland. Met de beschrijvingen van het boek in 
mijn hoofd, ben ik erg benieuwd hoe de filmbeelden geworden zijn. Helemaal wanneer je 
bedenkt dat er vlakbij ons huis het een en ander gefilmd werd.
Dit jaar - zo hebben we samen besloten -  gaan we geen plantjes in de voortuin zetten; 
hooguit wat voorjaarsbloeiers in gezellige bloempotten. Met het WitschilderProject in het 
vooruitzicht verwacht ik een ladder en stellages in onze voortuin. Het zal even doorbijten 
zijn, maar dan is het huis aan de buitenkant ook weer helemaal fris. Dat sluit mooi aan op 
mijn jaarlijkse grote schoonmaak in huis. Er gaat niets boven een frisse start na de feestda-

De heer Liebregts
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gen met soda en ragebol! Een paar jaar geleden zou mijn lief het huis zelf nog geschilderd 
hebben, maar tegenwoordig vindt hij ramenlappen op het huishoudtrapje al eng.
En hoewel het half maart erg fris was, liet de natuur zich niet tegenhouden: merels zaten 
te fluiten en probeerden elkaar te imponeren en ook ons houthok was weer in trek om een 
nestje in te bouwen. Hoe leuk!
Gelukkig was het op de vrijdagmiddag vóór carnaval mooi weer toen de kinderoptocht 
voorbijkwam:  we hebben met plezier naar alle vrolijke, verklede kinderen gekeken. 
Het was voor mij de opmaat naar Koningsdag en andere (voorjaars)activiteiten in onze 
wijk. Wie weet laat ik de redactie binnenkort per mail weten hoe ik daarvan genoten heb: 
zodra ik door heb hoe mijn slimme telefoon precies werkt!
Met vrolijke voorjaarsgroet, 

Antoinetta Paalman

WitschilderProject

We zijn gestart!
Na bijna twee jaar voorbereiding is in maart 
2016 het WitschilderProject 2016 in de 
uitvoeringsfase gekomen. Anders dan bij de 
vorige witschilderbeurten, heeft het wijkbe-
stuur deze beurt volledig op eigen initiatief 
en in eigen beheer voorbereid. Voor het pro-
ject zijn verschillende offertes aangevraagd. 
Alle offertes zijn beoordeeld op prijsstelling 
en de kwaliteit van het te leveren schilder-
werk. Uit de beoordeling is gebleken dat 
Schildersbedrijf Liebregts de beste offerte heeft uitgebracht. 
De prijzen in de offerte van Schildersbedrijf Liebregts waren ook verreweg het laagst.

In maart is het schilderbedrijf gestart met het van deur tot deur gaan, om mensen te vragen 
mee te doen. Het benaderen van mensen loopt nog steeds. 
Volgens de tussenstand die we eind maart van Liebregts hebben ontvangen, doet 90% 
van de benaderde adressen mee met het collectieve project. Het lijkt er dus op dat we de 
gewenste twee-derde meerderheid ruim gaan halen. Daarmee heeft elke woningeigenaar 
de verplichting om binnen 6 maanden ook te schilderen. Het grote aantal deelnemers 
steunt het wijkbestuur in de gedachte dat de uniforme uitstraling van de wijk niet alleen 
mooi is maar ook in ieders voordeel.

Nu het WitschilderProject in uitvoering is, heeft het wijkbestuur de rol van kartrekker 
overgedragen aan Schildersbedrijf Liebregts. Zij zorgen zelf voor de inschrijvingen en 
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stellen voor elke deelnemer een aparte offerte op. Onze laatste actie bestaat uit het regi-
streren van de deelnemers, zodat we kunnen controleren dat de juiste collectiviteitskorting 
wordt berekend. 

Aanmelden kan natuurlijk nog steeds als volgt:
1. Via het contactformulier op de website van Schildersbedrijf Liebregts: 
www.liebregts.com/contact
2. Door een mail te sturen naar Schildersbedrijf Liebregts: algemeen@liebregts.com
3. Doorgeven aan de medewerker van Schildersbedrijf Liebregts die de wijk bezoekt.

Graag vermelden dat u mee wilt doen aan ‘Witschilderen 2016 Sintenbuurt-Noord’.

Verder hebben onze werkzaamheden de laatste maanden bestaan uit het organiseren van 
een informatieavond. Die is gehouden op 23 februari 2016. De presentatie die we daar 
hebben gegeven is inmiddels online beschikbaar en kan via onze eigen website 
www.wittewel-sintenbuurt.nl gedownload worden. In de presentatie is voor elke 
woningtype een rekenvoorbeeld van de prijs voor het standaard schilderwerk opgeno-
men. Ook de andere stukken van het WitschilderProject, zoals het verftechnisch advies 
van Sigma, de offerte van Liebregts en de adressenlijst met de prijzen per woningen zijn 
beschikbaar op onze website.

Eén van onze laatste acties was het opstellen van het witschilderboekje. De vragen die 
tijdens de informatieavond zijn gesteld (en de antwoorden) staan in hoofdstuk 6 van dit 
boekje. Schildersbedrijf Liebregts heeft van de vorige schilderbeurt zelf ook een aantal 
vragen verzameld. Deze staan eveneens in het boekje. Ook is Schildersbedrijf Liebregts 
zo vriendelijk geweest om het boekje kosteloos te drukken. Het wijkbestuur heeft inmid-
dels op elk adres een exemplaar bezorgd. Een PDF-versie van het boekje kan overigens 
ook van onze website worden gedownload.

Voor het WitschilderProject wordt onderscheid gemaakt in standaard werkzaamheden en 
overige werkzaamheden. In de standaardwerkzaamheden is het schilderen van alle witte 
vlakken aan de buitenzijde van de woningen inbegrepen, die oorspronkelijk wit zijn. Dit 
zijn dus de gevels, inclusief de betonnen lateien en de tussenmuren op de dakterrassen van 
de hoge woningen (woningtype  III). Tevens zijn de overstekken van het dak inbegrepen. 
Overige werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het schilderen van:
• Erfafscheidingen en tussenmuren achter het huis (met uitzondering van de tussenmuren        
op de dakterrassen van de hoge woningen).
• Bergingen, schuren of garages.
• Aanbouwen en dakkapellen.
Voor de meest voorkomende overige werkzaamheden zijn met Schildersbedrijf Liebregts 
verrekenprijzen afgesproken. Deze prijzen kunt u vinden in de offerte van Liebregts 
(bijlage 2 van het witschilderboekje).
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Over de voortgang van het WitschilderProject berichten wij regelmatig in onze Face-
bookgroep (Sintenbuurt-Noord) en op onze website. Heeft u Facebook maar bent u nog 
geen lid van de groep, meldt u zich dan vooral aan. U kunt natuurlijk ook de website in de 
gaten houden.

Marc Visschers

Leefbaarheid

Burendag 2016
Nu het zonnetje zich voorzichtig weer laat zien en de lente echt begonnen lijkt te zijn 
hoor ik om me heen iedereen voorzichtig plannen maken voor picknicks in het park en 
lange avonden bij de barbecue. Iedereen komt weer buiten en werkt lekker in de tuin. 
Dat betekent ook dat er weer verschillende activiteiten aan gaan komen in onze buurt. En 
Burendag zal ook dit jaar weer plaats hebben. Na het succes van volgend jaar gaan we ook 
dit jaar weer voor de pizza van Da Portare. De bus is overigens elke woensdagavond te 
vinden op het Mimosaplein voor degene die nog een keer zo’n lekkere pizza willen halen.
Burendag valt dit jaar op zaterdag 24 september, dus zet vast een streep door je agenda. 
Heb je ideeën, suggesties of wil je mee helpen laat het me dan weten op: 
burendag@bartvdl.nl. 

Virginie van der Linden

Voor de kinderen

Hinkevink
Mijn tuin staat vol met struiken, een grote beuk en een magnolia: ideaal voor elke vogel 
om in te gaan zitten vóór ze in een van mijn voederkooitjes gaan zitten. Deze winter merk-
te ik op dat er steeds een vink niet naar die kooitjes ging, maar hinkend op de grond van 
de ene lage tak naar de andere ging en dan letterlijk ging zitten. Toen ik mijn verrekijker 
pakte, zag ik waarom de vrouwtjesvink dit deed! Ze mist een pootje. Vanaf dat moment 
noemde ik haar Hinkevink. Ze is zowat elke dag door mij gespot en wanneer de andere 
vogels maar genoeg morsten en wild met het voer in de voederbakjes omgingen, dan bleef 
er voor haar genoeg op de grond liggen. Samen met een roodborstje pikte ze zonnepitten, 
vet uit de vetbollen en andere zaadjes netjes van de grond op.

Vinken leven overal waar bomen staan. In hagen, bossen, tuinen en parken: vinken komen 
vrijwel overal voor. Ze eten zaden en zachte plantendelen, zoals bladknoppen. In het 
broedseizoen zijn het echter vooral insecten die gegeten worden. Insecten leveren meer 
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eiwitten die noodzakelijk zijn voor de groei van de 
jonge vinken en het grote energieverbruik van de 
oudervogels. De zang van de vink is de bekende 
‘vinkeslag’. Er werden (en worden) zelfs wedstrij-
den gehouden met vinken in gevangenschap: 
de vink die het meest ‘slaat’ wint de wedstrijd.
Toen ik klein was had ik een volière, met kanaries, 
en daar is de vink familie van. Er heeft toen lange 
tijd een vink bij gezeten die voordat ik hem kreeg, 
lang in een heel klein kooitje had gezeten bij een 
oude man voor zijn zang.

De meest opvallende kenmerken van de vink zijn de twee witte vleugelstrepen, bij zowel 
het mannetje als het vrouwtje.
Het mannetje heeft in broedkleed een blauwgrijs petje, dat doorloopt tot in de nek. 
De wangen en de borst zijn diep oranje van kleur; de bovenrug bruin en de veren zijn 
grotendeels zwart met twee witte vleugelstrepen. De staartveren zijn zwart, behalve de 
buitenste staartpennen. Deze zijn wit van kleur. Het vrouwtje is minder opvallend en 
wordt nog wel eens aangezien voor een vrouwtjes mus.

De beestjes hebben een korte kegelvormige grijze snavel en korte pootjes. En zelfs met 
één pootje kan de vink zich prima redden. Wanneer je nu dus in jouw tuin een vrouwtjes-
vink ziet met maar één pootje, dan weet je dat die gelukkig niet zo zielig is en al een hele 
poos door mij geobserveerd werd in mijn tuin.

Driek Verdonk

Leefbaarheid

Carnavalsoptocht 
We kregen een paar dagen voor carnaval 2016 alle-
maal keurig een briefje in de bus dat op vrijdag 
5 februari, rond de klok van 11 over 11, een kinder-
carnavalsoptocht zou starten met de kinderen van de 
Klimboom. 
Nou, het was een spektakel! Ongeveer de hele 
school, inclusief juffen en meesters, waren verkleed 
en gingen luid zingend door de straten van de Sin-
tenbuurt-Noord. 
De sfeer zat er goed in en wie weet is dit de jeugd 
die later onze traditionele carnavalsvieringen 
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voortzet of opnieuw leven gaat inblazen. 
Een prachtige traditie die niet verloren mag gaan in ons ‘mooie Zuiden’. 

De foto’s zijn gemaakt en opgestuurd naar de redactie door Esther Menting

Driek Verdonk

Ingezonden brief

Container groen en grijs
Laatst hing er een kaartje aan mijn grijze 
container met als kop ‘Belangrijke Informa-
tie’.

Nou ben ik misschien wel erg kritisch, maar 
deze aanwijzingen hebben mij wel verbaasd. 
Ongeveer eens in de twee weken liggen één 
of meerdere van de 8 á 10 containers die 
bij mij voor de deur worden aangeboden na 
leging op de grond doordat de firma die ze 
leegt ze niet goed terugzet.

Op het kaartje waren drie punten aangekruist: 

1. Uw container graag in de toekomst op deze plaats aanbieden 
(bij de andere containers);
Wel: dat zou dan direct links of rechts van het gangetje zijn waardoor de uitgang van het 
gangetje ernstig wordt belemmerd. Daarbij: op moment dat ik de container buiten wilde 
zetten, stonden er auto’s en het lijkt mij gemakkelijker dat je de containers daar zet waar 
geen auto’s staan, om het legen te vergemakkelijken.

2. De regels voor afvalscheiding zijn niet goed toegepast / de samenstelling van het 
afval is onjuist.
De grijze container is voor afval dat niet in de groen container mag; daar ben ik zelf erg 
secuur in. Hoe kan de ophaler bepalen of er verkeerd afval in gedeponeerd is? Ik heb een 
grote container en die zat vol met huisvuil en wat rommel uit mijn schuur.

3. De container is te zwaar (maximaal 70 kg).
Bijzonder dat je een 240 liter grote container mag vullen met spullen die slechts 290 gram 
per liter mogen wegen. En hoe bepaalt de ophaaldienst dat hij 70 kg weegt (het eigen 
gewicht van een container is al 12 kg)?
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Gelukkig heb ik ook iets positiefs te 
melden over Cure, de ophaaldienst van 
onze gemeente. Cure heeft tegenwoordig 
een handige app. Wanneer je die down-
load, kun je gemakkelijk zien wanneer 
de groenbak, de grijsbak en/of het oud 
papier moet worden buitengezet. Maar 
ook de aangepaste ophaaldata rondom alle 
feestdagen vind je er. Verder geeft deze 
app een beschrijving en opsomming over 
verschillende soorten afval en het afvoeren 
daarvan.

Je kunt de app op je telefoon zo instellen dat je een seintje ontvangt dat je er aan herinnert 
wanneer je je afval kunt buiten zetten.
De app is te vinden in de Playstore of App Store onder: Cure afval. En dit is dan weer erg 
handig 

Driek Verdonk

Leefbaarheid

Stratum aan Zet
Stratum aan Zet (hierna te noemen SaZ) is een openluchtfestival in het Bonifaci-
uspark voor en door talenten uit Stratum op allerlei gebieden, cultureel, creatief, 
sportief, muzikaal en nog veel meer. De deelnemers lopen uiteen van een astroloog, 
een doggy danceshow, een schilder, een imker tot een modekunstenares. Tegen een 
geringe vergoeding kunnen getalenteerde buurtbewoners een kraam huren om hun 
producten/ kunsten te tonen aan het Stratumse publiek. 
Daarnaast zijn er podia waar muzikanten uit Stratum hun muziek voor een divers publiek 
kunnen spelen, ook weer uiteenlopend van een swingende blues-band, volkszanger, 
accordeonmuziek en diverse koren. De afgelopen jaren hebben diverse bandjes of muziek-
groepen dit podium gebruikt als opstap voor hun verdere carrière. SaZ is dus NIET de 
zoveelste feel-good-markt, wijkfeest, rommelmarkt, maar een podium voor allerlei cultu-
rele, creatieve (niet commerciële) initiatieven binnen de Stratumse gemeenschap, door een 
samenwerkingsverband van diverse bewonersorganisaties.

Wil je meer weten of meedoen op 26 juni a.s., kijk dan op Facebook ‘Stratum aan Zet’ of 
geef je op door een mail te sturen naar: stratum.aan.zet@gmail.com. We zoeken ook nog 
mensen die mee willen helpen met de organisatie van het openluchtfestival.

Dick Andriese
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Mededeling

ZUS organisatie voor zelfstandige
ZUS zelfstandigen uit Stratum, mannen en vrouwen, werkend in en vanuit Stratum. In 
onze wijken in Stratum zitten heel wat eenmanszaakjes verborgen. We brengen deze kos-
teloos in kaart d.m.v. onze website zus-eindhoven.nl. Hierop zijn de ZUS-deelnemers voor 
iedereen te vinden in een breed scala van verschillende beroepsgroepen. 

Daarnaast organiseert ZUS evenementen om de deelnemers 
te verbinden en krachten te bundelen, zoals informatieve net-
werkavonden. Daarnaast kunnen ZUS leden ook het platform 
gebruiken om eigen activiteiten te promoten.

ZUS wordt gerund door 4 enthousiaste vrouwen uit Stratum, Emmeke van der Put (illu-
strator), Mariëtte Holshuijsen (portrettist), Judith Wong (schoonheidsspecialiste) en Mari-
on Hanssen (voetreflextherapeute). In eerste instantie uit eigen behoefte aan een groter 
netwerk en nu steeds meer gedreven door de enthousiaste reacties. ZUS groeit gestaag en 
laat zien hoeveel er gebeurt in Stratum. Het is ontzettend inspirerend en handig voor ieder-
een. Want wat je ook nodig hebt, particulier of zakelijk, je zoekt voortaan eerst op ZUS, 
want waarom zou je het ver gaan zoeken, als het in Stratum te vinden is.
Vind een grafisch ontwerper, coach, designer, begeleiding voor ouders en kinderen, 
culinair genoegen, gewichtsconsulente, yogalerares, muzikant, trainingsacteur, fotograaf, 
naailes, productontwerper en meer op zus-eindhoven.nl. 
Lees hier ook alles over deelname.

Emmeke van der Put

Interview

Chris Kuijlaars WIJeindhoven  
Na een feestje in Valkenswaard wilde ik eerst nog wat te 
eten nuttigen voordat ik met mijn fiets weer naar huis 
reed. Een hamburger alsjeblieft, oké zei de dame achter 
de vitrine. Naast me hoorde ik iemand zeggen: “geen van 
hier, anders bestelde ie wel een vlamburger”.  Zo kwam 
ik met Chris in gesprek en na even wat gekletst te heb-
ben was mijn hamburger klaar. En Chris wist inmiddels 
dat ik inderdaad uit Eindhoven kwam en zelfs uit het 
stadsdeel waar hij nog niet zo lang voor WIJeindhoven 
werkzaam was. 
Chris en ik hebben eigenlijk onder het genot van een vette hap wat gepraat over hoe mooi 
hij Valkenswaard vind en ik hoe mooi ik Stratum vind. Dat heeft Chris dan ook als aan-
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leiding gegrepen en vroeg of hij eens mocht komen luisteren wat er nu zo in de Sinten-
buurt-Noord leeft. Dit dus omdat hij na enkele jaren voor Woensel-West nu naar Stratum 
was overgeplaatst.
De afspraak werd gemaakt en op een dinsdagmorgen stond inderdaad Chris op de fiets 
voor de deur. Nadat we nog wat gesproken hadden over onze toevallige ontmoeting ging 
Chris wat vertellen over zijn werk als medewerker van WIJeindhoven.

Chris vertelde dat alle inwoners van Eindhoven gebruik kunnen maken van de ondersteu-
ning van het team WIJeindhoven. 
Ook vertelde hij: ik probeer zo snel mogelijk een beeld te krijgen wat er nu in Stratum 
leeft en grijp alle kansen aan om me te oriënteren om bijvoorbeeld in wijkgebouwen te 
praten met mensen en bijeenkomsten te bezoeken zoals die van “Stratum aan zet”.
Een slogan van WIJeindhoven is “Geef iemand een vis en hij heeft vanavond te eten. 
Leer hem vissen en hij heeft elke avond te eten.”
Men bedoeld daar mee, dat dit team mensen vooral (tijdelijk) wil ondersteunen in dingen 
en zaken weer op orde te stellen. Dat kan zijn bij: werk en inkomen, zorg en opvoeding, 
huishouding en klussen, vervoer (mobiliteit) en wonen en contacten.
Ieder mens is uniek en heeft talenten, maar door situaties kunnen deze talenten even 
verstoord zijn. Men kan dan een WIJeindhoven teamlid  hulp vragen om te helpen om de 
zaak weer op de rit te krijgen. Dit is dan iemand die eerst probeert jou te begrijpen in jouw 
probleem en kunt vertrouwen , die naast je staat, een advies geeft, een luisterend oor heeft 
en even dat duwtje in de rug kan geven. 
De medewerker van WIJeijdhoven heeft daar waar het nodig is de contacten met de 
instanties die de hulp geven en zal indien nodig en gewenst de gesprekken mee voeren. 
Dit kan voorkomen dat mensen die niet zo mondig zijn of misschien tijdelijk in de war, 
niet steeds hun probleem moeten uitleggen aan al de verschillende instanties.

Chris Kuijlaars vertelde me dat hij samen met elf medewerkers werkt voor stadsdeel 
Stratum en hij de Sintenbuurt-Noord als zodanig niet zo goed kende. En dat was dan ook 
zijn reden dat hij graag eens met me wat serieuzer met mij wilde praten over deze wijk, 
als toen laat in Valkenswaard. 
Ik weet zeker dat als al de medewerkers zo enthousiast zijn over hun werk en geïnteres-
seerd zijn in mensen als Chris, dan moet WIJeindhoven voor mensen met een probleem 
“de oplossing” kunnen aanreiken, of ze in ieder geval op weg helpen.

Voor info: 
Telefoon 040-23 88 998 of op de site www.wijeindhoven.nl
Ook is er de mogelijkheid om op woensdag in de Buurtinfowinkel Kalmoesplein 70 
te Eindhoven binnen te lopen tussen 09.30 uur tot 11.00 uur. 
Of op donderdag van 14.30 uur tot 16.00 uur in D’n Tref Mimosalaan 28 te Eindhoven.

Driek Verdonk
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Ondernemer uit de wijk

Studio JanJannes 
Hallo buurtgenoten, ik ben gevraagd door de redactie van de WitteWel iets te schrij-
ven over mezelf en mijn bedrijf. Om te beginnen woon ik alweer een poosje in de Sin-
tenbuurt samen met mijn vriend aan de Thomas à Kempislaan. Een fijne plek om te 
wonen en te werken. Een huis met nog veel authentieke details, zoals paneel en schuif 
deuren. Inmiddels hebben we zelf ook de zolder verbouwd tot woon- en slaapzolder. 

Bij deze zal ik me verder voorstellen. Mijn naam is 
Jan Dijkstra en ik ben een ontwerper en ooit afge-
studeerd aan The Design Academy in Eindhoven. 
Ik heb aan huis een werkplek en daarbij ga ik veel 
op bezoek bij klanten. 
Na mijn afstuderen heb ik studio JanJannes 
opgericht, Jannes is mijn tweede naam. Ik ontwerp 
meubels en producten voor thuis, op kantoor of de 
tuin. Ontwerpen die het alledaagse leven leuker, 
makkelijker en mooier maken. “Designs that 
make everyday life less ordinary”. Vaak is dat in 
opdracht van verschillende Nederlandse merken. 
Mijn ontwerpen zijn vriendelijk, sympathiek en 
hebben een tikkeltje eigenzinnig karakter. 
Ontwerpen gemaakt van metaaldraad zijn mijn 
specialisatie. Dit is ooit begonnen met mijn afstu-
deerproject; de kitchenette. Een nieuw concept 
voor een keuken volledig gemaakt van metaal-
draad. Onlangs heb ik voor Satelliet Meubelen in 

Breda een terrasstoel ontworpen. De Ylfi stoel. Stapelbaar en een echte eyecatcher voor 
elk terras.
Ook heb ik recent een serie klokken ontworpen voor Label 
|van den Berg in Breda. De Look klokken zijn gemaakt van 
restleer en robuust eikenhout.
In de tussentijd heb ik weer interessante gesprekken gehad 
met nieuwe en bestaande contacten. Wie weet kan ik binnen-
kort weer iets nieuws laten zien!
Contact gegevens:
www.janjannes.com, mail: info@janjannes.com, telefoon 
06 130 99 442. Ik ben te volgen op Twitter of Facebook: twit-
ter.com/studiojanjannes
www.facebook.com/studio-JanJannes-537418486346144/

Jan Dijkstra
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Leefbaarheid 

BuurtApp Sintenbuurt-Noord
De BuurtApp Sintenbuurt-Noord die is aangemaakt eind oktober 2015 om elkaar te atten-
deren op veiligheid, afval en mededelingen rondom activiteiten, heeft al vele bewoners van 
de wijk deelgenoot gemaakt. De teller staat al op 91 deelnemers! 

Er is wat onduidelijkheid geweest over het onze buurtapp toen de folder van Nextdoor in de 
bus viel. Deze BuurtApp is niet opgericht (bij mijn weten) door een inwoner van onze wijk 
maar vanuit een commercieel bedrijf. Tevens lijkt Sintenbuurt Zuid ook verbonden te zijn 
met de BuurtApp van Nextdoor. Voor alle duidelijkheid het is dus zeker geen vervanging 
van onze eigen BuurtApp.

U bent uiteraard vrij om deel te nemen aan de BuurtApp van Nextdoor, mijn advies is ech-
ter om betrokken te blijven bij onze eigen BuurtApp Sintenbuurt-Noord zeker gezien het 
aantal deelnemers en de betrokkenheid in onze witte wijk. Heb jij je nog niet aangemeld, 
stuur een sms/app met uw naam en nr naar 06-41247536 en u wordt toegevoegd.

Zie jij verdachte zaken in onze wijk schroom niet direct de BuurtApp in te schakelen!

Evelien Koerselman

Aanvulling BuurtApp
Er zijn al buurten die een sticker hebben (gemaakt) met daarop de vermelding dat de wijk 
een BuurtApp heeft en bewooners kunnen deze op de voordeur plakken. Dit zou wel eens 
inbrekers enigsins afschrikken. Ik ga kijken of er van deze stickers te krijgen zijn via de 
gemeente of ik laat er maken. Meer hierover via de BuurtApp binnenkort.

Driek Verdonk      

Voorbeelden zoals er al stickers bestaan



Kleurplaat Koningsdag 2016
Lever je tekening in op Koningsdag vóór 10.30 uur bij de tent aan de Sint Adelbertuslaan. 
Er zal een grote oranje doos klaarstaan.

Naam:   .................................................................................................................  Leeftijd: ........



Koningsfeest 2016
Locatie St. Adelbertuslaan

Koningsavond dinsdag 26 april
   20.30 - 01.30 uur Koningsborrel
met de Grote WitteWel Show 

(voor jong, oud en ouder)
   Nemen jullie een hapje mee?

Koningsdag woensdag 27 april
   10.00 - 14.00 uur: Bar is geopend* 
  * springkussens * cupcakes versieren
     * schminken * suikerspinnen *  
    broodjes knakworst * prijsuitreiking * 
10.20 uur: verzamelen 
   10.30 uur: Start fietstocht    

Vrijmarkt Leg je kleedje neer en verkoop   
         je waar of je kunsten!
Voor meer informatie of vragen: 
        Koningsavond: Edwin Raaijmakers 040 2443639
Koningsdag: Ilse (St Adelbertuslaan 11) / Nicolette (St Adelbertuslaan 9)
                                  of koningsdagsintenbuurt@gmail.com


