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Redactioneel
Tot groot plezier en vreugde van de redactie gebeurt het steeds vaker dat door onze lezers 
op eigen initiatief een artikel of ingezonden brief wordt toegezonden. Zoals al vermeld in 
eerdere edities van de WitteWel wordt elke ondernemer, woonachtig in onze wijk, in de 
gelegenheid gesteld ons uit te nodigen voor een interview of zelf een artikel aan te leve-
ren. Ook proberen we steeds actiever onze jonge lezers bij dit wijkblad te betrekken. 
Bij dezen nodigen wij hen van harte uit om ideeën of onderwerpen aan te leveren, waar 
wij dan eventueel mee aan de slag kunnen gaan.
In alle gevallen echter behoudt de redactie het recht om teksten in te korten of aan te 
passen zodat het voor alle doelgroepen prettig leesbaar blijft.
Tenslotte kan de redactie te allen tijde besluiten om een tekst of brief niet te plaatsen. 
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Anonieme brieven en artikelen worden in geen enkel geval in behandeling genomen.
Deze dikke WitteWel zal verschijnen een paar weken voor de Burendag 2014, waarvan op 
de achterpagina nog een oproep te vinden is. Geef je op voor deze gezellige buurt activi-
teit. We lezen dan wel in het decembernummer hoe het is geweest. 

Driek Verdonk

Van de voorzitter
De zomer  is weer bijna afgelopen en we kunnen terug kijken op een fijne tijd in onze 
buurt. De WK voetbal in Brazilië is ook in onze buurt niet onopgemerkt gebleven en 
ik wil nogmaals de organisatie van dat grote scherm op het grasveld bedanken. Op het 
gebied van buurtpreventie hebben we de eerste buurtwachten door de Sintenbuurt zien 
wandelen. Ook hebben we in een van de laatste zondagen voor de schoolvakantie het 
festival ‘Stratum aan Zet’ gehad waar we als Sintenbuurt hebben samengewerkt met 
andere buurtverenigingen in Stratum. Het weer was die zondag 22 juni erg mooi en ik heb 
veel buurtgenoten rond zien lopen op deze middag in het Bonifaciuspark. 
De kruidentuin wordt steeds meer de trots van onze buurt en de eerste kruiden zijn 
geplukt. In deze WitteWel begint de reeks van recepten waar ook de kruiden van onze 
kruidentuin voor kunnen worden gebruikt. En of het nog niet genoeg was, ook de eerste 
stippen van het Buurpad zijn gesignaleerd en in deze WitteWel zal worden uitgelegd wat 
de bedoeling van die stippen is.
Als laatste wil ik aangeven dat we vanaf 1 september een nieuwe wijkcoördinator voor de 
Sintenbuurt hebben vanuit de gemeente namelijk Inge Ketting. Via deze weg wil ik Mieke 
van de Donk bedanken voor haar inzet als wijkcoördinator voor onze buurt.
Ik wens jullie weer veel leesplezier.

Dick Andriese

Verslag: 

Wereld Kampioenschap voetbal 2014
Vier lange jaren had ik moeten wachten na de grootste Nederlandse voetbaldeceptie 
van dit millennium. De gemiste kans van Robben in de 62e minuut stond nog op mijn 
netvlies gebrand. 

Vrijdag 13 juni 2014.  Payback time. Terwijl de Bernulphuslaan voor de 1e keer vol-
stroomt zit ik dat weekend zelf voor een bruiloft in een klein dorpje in Nepal. Op een 
ruisende televisie was ik daar, lokale tijd 2 uur ‘s nachts, samen met wat Nepalese 
vrienden getuige van een van de meest euforische voetbalmomenten uit de Nederlandse 
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geschiedenis. Vijf - één. In het holst van de nacht midden in de Himalaya. 
Het was een bijna surrealistische ervaring. De toon was gezet. Heel Nederland stond weer 
achter onze jongens en was vol vertrouwen. De sfeer en energie in onze wijk nam met de 
wedstrijd toe.  Een heuse buitenkroeg verrees op de hoek van de Bernulphuslaan/Rielse-
weg. Elke wedstrijd kon het weer nét wat mooier. Een beter beeld, harder geluid, lekkere 
hapjes, heerlijke stukken bbqvlees. 
Er ontstond iets unieks. Op een hele spontane, ongedwongen sfeer.  
Australie werd verslagen. We wonnen van Chili. Groepshoofd. Mexico naar huis gestuurd. 
0 - 0 tegen Costa Rica. Dé wissel van van Gaal. De redding van Krul. Halve finale. Argen-
tinie. Weer 0 - 0. Weer strafschoppen. 
Wat hadden we het verdiend om in de finale te komen. En die te winnen. Maarja, je krijgt 
niet altijd wat je verdiend. 
We hebben wel een aantal onvergetelijke avonden gekregen. Wat is dat toch met  dat gek-
ke voetbal? Ook wel “de belangrijkste bijzaak in het leven” genoemd. Vrij geinterpreteerd 

naar Jules Deelder:
“Voetbal is. Voetbal leeft. Gebeurt. 
Beweegt. Voetbal neemt. Voetbal 
geeft. Voetbal weet. Voetbal spreekt. 
Voetbal doet. Voetbal laat. Voetbal 
komt. Voetbal gaat. Uniek. Muziek. 
Van vlees en bloed. Voetbal waagt. 
Voetbal wint. Breekt baan. Voetbal 
bonkt. Voetbal staat. Voetbal valt. 
Is overal. Ontroert. Verwarmt. 
Grijpt bij de keel. Voetbal knettert. 
Knalt. Ontketent. Heerst. Voetbal 
heelt. Voetbal zuivert. Lichaam. 

Geest. Voetbal swingt. Voetbal vecht. Is waar. Is echt. Geen loze kreet. Geen leeg gebaar. 
Voetbal werkt. Versterkt. 
Ontwapent. Toont. Voetbal laaft. Voetbal loont. Is water. Brood. Voetbal lacht. Voetbal 
huilt. Voetbal in. Voetbal uit. Legt bloot. Daagt uit. Voetbal kookt. Voetbal bruist. Voetbal 
troost. Voetbal bijt. Voetbal bloedt. Heeft schijt. Is zwart. Is wit. Is rood. Niet grijs. Voetbal 
vloekt. Voetbal moet. Verbroedert. Zoekt. Voetbal vindt. Voetbal wijst. Voetbal schokt. Voet-
bal eist. Voetbal hoog. Voetbal laag. Voetbal voor. Voetbal na. Voetbal rookt. Voetbal jaagt. 
Is eigen baas. Vereent. Verzoent. Begeestert. Woedt. Bevrijdt. Bewijst. Begrijpt. Vervoert. 
Voetbal spreidt. Voetbal sluit. Bezielt. Verrijkt. Geeft hoop. Verblijdt. Voetbal schittert. 
Glanst. Voetbal flitst. Voetbal danst. Verhit. Zweept op. Bemint. Verleidt. Voetbal roept. 
Voetbal voelt. Voetbal groeit. Voetbal bloeit. Voetbal blaakt. Voetbal blijkt. Betovert. Geilt. 
Voetbal ademt. Zweet. Voetbal fluistert. Schreeuwt. Ontmaskert. Snijdt. Voetbal glijdt. 
Voetbal sluipt. Voetbal slijpt. Voetbal spuit. Voetbal klinkt. Voetbal dwingt. Voetbal lonkt. 
Voetbal blinkt. Voetbal vraagt. Voetbal raakt. Verlost. Verbaast. Viert feest. Verklaart. Is 
bitter. Zoet. Is hot. Is cool. Voetbal ijlt. Vooruit. Voorbij. Ver weg. Dichtbij. Paraat. Bereid. 
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Op weg. Altijd. Voetbal was. Voetbal is. Voetbal blijft.” 
Voetbal en ons wijkje. Een bijzondere combinatie. Rene, Jeroen, Hans, Edwin, Rutger, 
Matt, de bardames en al-le anderen die er voor zorgen dat wij in zo’n geweldig buurtje 
wonen. Bedankt! Op naar het EK van 2016.

Jeroen de Haas

Mededeling

Prijs fotowedstrijd voor kruidentuin
In juni organiseerde Groen Dichterbij, een platform dat groene initiatieven in buurten stimu-
leert (zie www.groendichterbij.nl), een fotowedstrijd waarmee mooie geldprijzen te winnen 
waren. Daar had het kruidentuinteam wel oren naar! Hanne maakte een prachtige foto en 
stuurde die in. Daarna werden via email en facebook zoveel mogelijk stemmen verzameld, 
want de tien foto’s met de meeste stemmen zouden 1000 euro winnen. Onze foto kreeg heel 
veel stemmen (waarvoor we iedereen heel hartelijk willen bedanken!!), en we stonden lang 

in de top-tien. Maar op het laatst bleken bijna 400 (!) stemmen toch niet genoeg.
De foto viel echter wel in de smaak bij de jury, en de kruidentuin kreeg daarom de 
juryprijs van 500 euro. Met het geld is een lange tuinslang op een haspel gekocht, zodat 
we de tuin bij droog weer beter kunnen bewateren. De rest van geldbedrag zal ook in de 
tuin worden geïnvesteerd. 
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Aard, Agnes, Brigit, Hanne, Rachel en Inge
Voor de kinderen

Halloween 2014
Over the past few years we have seen that there 
has been an increase in the number of children 
(and adults) that have been dressing up and cele-
brating Halloween. This year we would like to 
arrange something more for the children of the 
Sintenbuurt-Noord, both small and big, to enjoy 
a nice and frightful Halloween.
On Friday the 31st October we would like to do 
a trick or treat route around the neighborhood 
that the kids could follow (with supervision of 
course). And depending on the interest around 
the neighborhood maybe some fun Halloween 
games and activities as well.
If you are interested and would like to partici-
pate in what should be a fun night for the kids 
please contact either Matthew or Virginie at;
Matthew.carroll@fei.com or virginie@bartvdl.nl
Please let us know whether you (and your house) 
would like to be included in the trick or treat 
route and whether or not your family would like 
to participate in some fun and games as well.

De redactie ontving deze engelse tekst en hierbij de vertaling

Halloween 2014
De afgelopen jaren zijn er steeds meer kinderen (en volwassenen) die zich verkleden en 
Halloween vieren. Dit jaar willen we iets organiseren voor de kinderen van de Sinten-
buurt-Noord, klein en groot, om een leuk en eng Halloween te vieren.
Op vrijdag 31 oktober willen we een trick or treat route door de buurt uitzetten die de kin-
deren kunnen volgen (onder toezicht natuurlijk). Afhankelijk van de interesse in de buurt 
kunnen we het uitbreiden met leuke Halloween spelletjes en activiteiten. 
Heb je interesse of wil je meedoen/meehelpen aan een leuke avond voor de kinderen neem 
dan contact op met Matthew of Virginie via:
matthew.carroll@fei.com of virginie@bartvdl.nl
Laat het ons weten als jij (en je huis) mee wil doen aan de trick or treat route en of jij en je 
familie het leuk vindt om mee te doen aan spelletjes.

Matthew Carroll & Virginie van der Linden
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Voor de kinderen

Spookhuizen gezocht
Halloween is in andere landen al groots met uitbundig versierde huizen, mensen die ver-
kleed over straat gaan en natuurlijk spoken en pompoenen. Dit jaar komt Halloween ook 
naar de Sintenbuurt-Noord. Om de buurt in spookachtige Halloween sferen te brengen 
hebben we jullie hulp nodig. Versier je huis van binnen en van buiten met spoken, spin-
nen, pompoenen en alles wat met Halloween te maken heeft. Hieronder vind je een paar 
tips voor versieringen maar zelf kan je natuurlijk van alles verzinnen om het zo mooi en 
eng mogelijk te maken.Om het nog leuker te maken valt het beste, engste, mooiste versier-
de huis in de prijzen!! Doe dus je best om een echt Halloween huis te maken en wie weet 
is die mooie prijs voor jou. De bekendste Halloween versiering is natuurlijk de pompoen. 
Hol de pompoen uit en snij er een eng gezicht of een mooie versiering uit. Zet er een 
kaarsje in en je hebt een mooie Halloween versiering voor de deur. 
Van plastic bekertjes kan je enge monsters maken. Zet het bekertje op zijn kop en teken er 
een eng gezicht op met een zwarte stift. Voor de ogen kan je ook wiebelogen gebruiken. 
Maak er een paar en zet onder elk bekertje een waxine lichtje op batterijen en je hebt een 
groep monsters voor op de vensterbak.
Knip uit zwart karton vleermuizen en hang ze met visdraad buiten in de boom. En dan om 
het hoekje kijken wie er schrikt van de vleermuizen.
Ook lege wc rollen of keukenpapierrollen kan je om toveren tot een goede versiering. Knip 
enge ogen en een mond uit en stop er een lichtje (bijvoorbeeld een glow stick) in. Stop de 
rollen in de bosjes en als het donker is zie je alleen nog zwevende lichtgevende ogen.

Virginie van der Linden

Mededeling

Tussen Schoolse Opvang De Boomhut 
De Boomhut is de tussenschoolse opvang van Basisschool de Klimboom. Wij zijn op 
zoek naar een enthousiaste TSO kracht die tegen een vrijwilligersvergoeding ons team wil 
versterken. Als vrijwilliger begeleid je een groep kinderen (tussen 4 en 12 jaar) tijdens het 
eten en tijdens het spelen of korte activiteiten (spelletje, knutselen, tekenen/kleuren). 
Je werkt samen met een team tso-krachten, dat onder leiding staat van een coördinator. 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Uiteraard is het belangrijk dat 
je het leuk vindt om met kinderen om te gaan en ervaring is een pré. Het is ook mogelijk 
om een keer mee te draaien om een indruk te krijgen. De TSO is op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 11.30 tot 13.15 uur en niet in de schoolvakanties. 
Heb je interesse? Stuur een email naar: overblijven@bs-klimboom.nl  

Cecielle Alewijns
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Mededeling

Koningsdag-ingredienten gezocht
Dit jaar waren de ingrediënten voor een mooie koningsdag alom aanwezig.
Enthousiaste buurtbewoners bereid om de handen uit de mouwen te steken om samen 
een geslaagd feest te organiseren. Blauwe lucht en een zonnetje. Vrolijke kleedjes waar 
spullen werden verkocht en verschillende grabbeltonnen die bij de jongste buurtbewoners 
zeer in de smaak vielen. Twee grote springkussens waar tot het laatste moment vrolijk op 
gesprongen werd. Een paar kilo oranje suiker om suikerspinnen van te draaien. Natuurlijk 
de vertrouwde tent en bar met onmisbare barvrouw Marlot. Spelletjes om de kinderen te 
vermaken en hangtafels voor de volwassenen om nog even na te praten over wederom een 
memorabele editie van koningsnacht.
Voor de editie van 2015 mist echter een essentieel ingrediënt, namelijk de kartrekker. 
Dit jaar heb ik die taak op me genomen en voor volgend jaar geef ik het stokje door. 
Denk jij het recept te hebben voor een succesvolle koningsdag neem dan contact op met 
info@wittelwel-sintenbuurt.nl.
Rest mij nog om iedereen die geholpen heeft en iedereen die heeft meegedaan te bedanken 
voor een mooi feest.

Virginie van der Linden

Leefbaarheid

Straatborrel Roothaanstraat 2014
Het was weer zover. Onze jaarlijkse straatborrel zou 
niet zoals andere jaren in de bocht van de Roothaan-
straat plaatsvinden, maar aan het begin van de Root-
haanstraat. Echter het weer van 29 juni gooide roet in 
het eten en toen zijn we uitgeweken naar de tuin, huis-
kamer van Roothaanstraat 21. Daar werden we in de 
watten gelegd met heerlijke versnaperingen. Het was 
zo gezellig en knus in de mooie tuin, dat we met zijn 
allen hebben besloten om volgend jaar in een andere 
tuin van de straat de borrel te organiseren. Het huis-
nummer is al bekend, Roothaanstraat 3. De organisatie 
van de straatborrel blijft echter wel in dezelfde handen.
 
Na binnenkomst werd iedereen getrakteerd op rood-
wit-blauw strepen op de wang in verband met het  
wereldkampioenschap voetbal. Om 18.00 uur 
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verzamelde iedereen, die voetbal wilde kijken, voor de buis waar de wedstrijd Nederland - 
Mexico werd gespeeld, die we gelukkig in de laatste speelminuten wonnen. Iedereen was 
natuurlijk super blij. 
Al met al weer een geslaagde middag / avond in de Roothaanstraat.
 
Margo van der Ven

Kruidentuin recept 

Romige courgettesoep met munt
De aanplant in de kruidentuin is goed aangeslagen: veel kruiden staan in volle bloei en het 
ruikt er heerlijk. Tijd dus om te gaan oogsten. Let daarbij wel op een paar regels:

• Kruiden met een schaar afknippen, niet plukken of scheuren alsjeblieft.
• Minimaal één derde van de plant laten staan.
• Heb je iets voor de tuin, dan niet daar achterlaten, maar even mailen naar:
 kruidentuin@nrbrt.nl

In de kruidentuin groeit de munt welig. Munt is een vaste plant die behoort tot de lip-
bloemenfamilie. Ze bloeit van juli tot september met roze-violette of witte bloemen, die 
ook veel insecten en vlinders trekken. Zo fladderden er laatst een paar mooie Atalanta’s 
rondom het perk met munt in de kruidentuin. In dit perk staan vier soorten munt:
* Kruizemunt of aarsmunt (mentha spicata)
* Zwarte munt (mentha spicata nigra)
* Marokkaanse munt 
   (mentha spicata ‘morrocan’)
* Pepermunt (mentha piperata)

Munt ruikt en smaakt sterk naar men-
thol. Het kruid wordt om deze geur- en 
smaakstof veel gebruikt voor producten 
als tandpasta en snoep. Munt werd 3000 
jaar geleden ontdekt door de Egyptena-
ren. Alleen de blaadjes worden gebruikt, 
bijvoorbeeld om thee van te zetten. Je kunt 
hiervoor alle soorten in de kruidentuin 
gebruiken. Maak de muntthee door eerst 
groene thee te zetten en daar muntblaadjes 
aan toe te voegen. Maar je kunt ook alleen 
de muntblaadjes gebruiken. In Noord-Afri-
ka wordt veel muntthee gedronken; het 
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is een teken van gastvrijheid. De hoogte waarmee de thee wordt ingeschonken zou een 
indicatie zijn van de mate waarin de gast in de gunst valt van de gastheer of gastvrouw.

Recept voor romige courgettesoep met munt (voor 4 personen)
Munt kun je ook bij het koken gebruiken, bijvoorbeeld om deze soep te maken.
 
Benodigheden:
1 gesnipperde ui 
1 teentje knoflook, fijngesneden
4 courgettes in blokjes
olijfolie om in te bakken 
1 l water 
2 groentebouillonblokjes 
4 takjes munt 
1 bakje crème fraiche

Bereidingswijze:
Verhit een scheutje olie in een soeppan en fruit 
de ui en knoflook ongeveer 3 minuten.
Voeg de courgetteblokjes toe en bak 3 minuten 
mee. 
Pluk en snijd de blaadjes munt van twee takjes 
in reepjes. Doe die erbij en fruit ook nog 
2 minuten mee.  
Schenk het water erbij en voeg de bouillonblokjes toe. Breng aan de kook. Zet het vuur 
laag en laat de soep 15 minuten koken.
Pureer de soep met een staafmixer glad en breng op smaak met versgemalen peper.
Verdeel de soep over een diep bord of een soepkom. Schep in het midden van de soep een 
lepel crème fraîche en bestrooi met de overgebleven blaadjes munt (eventueel ook in reep-
jes gesneden). Serveer met kaasstengels of ciabatta brood. Eet smakelijk!

Geneeskrachtige werking
Ten slotte: er wordt gezegd dat munt ook medicinale krachten heeft. Zo zou het kruid 
werken tegen maagklachten, misselijkheid, migraineaanvallen, mond- en keelontstekingen, 
een slechte adem en helpen bij het afvallen. Proberen dus maar!

Heb je zin om mee te wieden en planten in de kruidentuin? Je bent van harte welkom, of 
het nu voor één keer of voor vaker is. Elke eerste zondag van de maand vanaf 10 uur wordt 
er in de tuin gewerkt. Aanmelden is niet nodig!

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

Het regent, het regent!
Nu het de afgelopen weken weer vaker geregend heeft, merk je pas hoe verwend én 
gewend je raakt aan dat mooie, warme weer van juni en juli!
Mijn man en ik hebben veel gezellige fietstochtjes gemaakt. Eten en drinken in de koeltas, 
picknickkleed in de fietstas en hup: onze neus achterna. Heerlijk!
Rondom huis en in de wijk voelt het extra fijn omdat naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen in het voorjaar een actieve buurtpreventiegroep opgestaan is. 
En toen ik in augustus thuis kwam van een late bridge-avond, liep ik zoals gebruikelijk 
wat schichtig naar de voordeur toe. Ik stond te scharrelen met de autosleutel en uit mijn 
ooghoek zag ik een passerende politieauto langzamer gaan rijden op de Thomas á Kempi-
slaan, omdraaien en tegen de rijrichting mijn kant opkomen. In het zicht van mijn gepar-
keerde auto vroegen de agenten of er wellicht iets aan de hand was. Dit is waarschijnlijk 
het resultaat van verhoogde politiepreventie tijdens de vakantieperiode omdat er afgelopen 
december en januari vaak ingebroken werd in de wijk. Chapeau! 
Hartje zomer stond ik met mijn kruidenschaartje en een heerlijk recept bij het hek van de 
kruidentuin, daar kwam ik nog net even te vroeg. Het bordje aan het poortje vertelde dat 
ik nog even geduld moest hebben. Ik ben bang dat ik met dat recept nog een jaartje zal 
moeten wachten. Geen probleem!
Blij wordt ik van lekker aanrommelen in onze tuin en genieten van de vaste bewoners die 
er óók rondscharrelen. Enkele weken geleden liep op een avond een egeltje onze huiska-
mer binnen. Met behulp van een groot vergiet en een snijplank heeft mijn man hem weer 
buiten gezet en voor de schrik kreeg het beestje een schoteltje melk.  
Langzamerhand ben ik ook al met een planning begonnen om de tuin weer voor te berei-
den op het naderende najaar: oude bloemen verwijderen, heg knippen, planten snoeien en 
onze houtvoorraad voor de openhaard aanvullen.   
Zodat, als de herfst straks in alle kleurenpracht losbarst, wij daar weer optimaal van kun-
nen genieten: met een glaasje port bij de buitenhaard! Met een hartelijke groet, 

Antoinetta Paalman

Ondernemer in de wijk: 

Remedial teaching
Klazien van den Berg woont samen met haar echt-
genoot aan de Rielseweg, waar sinds 2011 ook 
haar praktijk voor Remedial Teaching is gevestigd. 
Klazien is naast remedial teacher ook dyslexiespecia-
list, gedragspecialist en gecertificeerd trainer voor het 
programma ’Ik leer leren’. 



12

De laatste jaren is in onze wijk het aantal gezinnen met kinderen toegenomen. Veel kinde-
ren gaan naar Basisschool de Klimboom, óf naar scholen in de omliggende wijken. Op al 
deze scholen wordt er hard aan gewerkt om ‘passend’ onderwijs te geven. De ontwikke-
ling van kinderen verloopt niet altijd zoals ouders gedacht of gewenst hadden. Op school 
worden leerlingen goed begeleid, maar soms is een extra steuntje in de rug nodig. Klazien 
kan daarbij helpen.
Klazien is haar loopbaan begonnen als kleuterleidster en werd later actief in het speciaal 
onderwijs. De doelgroep van kwetsbare kinderen trok haar enorm en ze besloot zich te 
laten scholen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. Tot 2010 was ze vervolgens 
actief als remedial teacher binnen het speciaal onderwijs, en vanaf 2011 doet Klazien dit 
vanuit haar eigen praktijk, die ze ‘de knoop’ heeft genoemd. Zij begeleidt basisschoolleer-
lingen met problemen op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen, gedrag 
of ontwikkeling. 
Leerlingen van groep 7 en 8 bereidt ze voor op de CITO-Entreetoets en op de CITO-Eind-
toets. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs komen bij haar voor huiswerkbegeleiding. 
Zij krijgen onder andere hulp om hun studievaardigheden te verbeteren.
Klazien is opgegroeid in de Thomas á Kempislaan en ging zelf als kind naar de St. Gertru-
disschool (huidige basisschool de Wilakkers). Ze woont al 31 jaar aan de Rielseweg en de 
drie inmiddels volwassen en uitgevlogen kinderen zaten op basisschool de Klimboom. 
Ze vindt het mooi om te zien hoe onze wijk zich opnieuw aan het verjongen is. De krui-
dentuin, activiteiten op buren- en koningsdag, ’t samen kijken van voetbalwedstrijden, de 
facebookpagina ‘Sintenbuurt Noord’ vindt ze bovendien prachtige initiatieven, die ervoor 
zorgen dat mensen uit de wijk op meerdere wijzen leuke contacten met elkaar kunnen 
hebben. De route van het buurpad (nóg zo’n goed initiatief) loopt ook over de Rielseweg. 
Bij de voordeur van RT Praktijk ‘de knoop, zie je een grote pintol, een verwijzing naar 
een activiteit die daar gedaan kan worden.
Wil je meer weten over de begeleiding van kinderen? Bezoek dan de website van Klazien: 
www.rtpraktijkdeknoop.nl 

Inge van Rijswijk

Leefbaarheid

Stratum aan Zet
Op zondag 22 juni is er wederom een festival gehouden in het Bonifaciuspark. Vorig 
jaar was de heropening van het park het thema en dit jaar was de opzet meer gericht 
op cultuur, kunst en creativiteit. Het was de bedoeling dat artiesten, verenigingen, 
hobbyisten, kunstenaars en bijv. imkers uit Stratum hun hobby/beroep presenteer-
den aan andere Stratummers. 
Er waren ongeveer dertig kramen beschikbaar en een aantal mensen uit onze buurt hebben 
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hiervan gebruik gemaakt. Naast de kramen was er een doorlopend muziekprogramma 
met artiesten uit Stratum, uiteraard een bar, het Jorisgilde met kruisboogschieten, honden-
show, demonstraties van BMX, eettentjes en diverse kinderactiviteiten zoals de bekende 
springkussens. Mede door het mooie weer liep de dag zeer voorspoedig en na de opening 
om 13.30 door wethouder Yasin Torunoglu is het doorlopend redelijk druk geweest tot 
het einde van het festival. De bezoekers en de organisatie kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd evenement en het goede nieuws ...  volgend jaar zal er weer een Stratum aan Zet 
worden gehouden. 
Op onze facebook zal tijdig de aankondiging worden gedaan om je als buurtgenoot aan te 
melden voor een kraam om jouw passie te presenteren aan de Stratumse bezoekers. 

Dick Andriese

Krijsende en gierende bovenburen
Op acht mei, iets over twaalf, hoorde ik de overwinterende bovenburen voor het eerst 
weer bovenin mijn schoorsteen krijsen.
Ja, mijn bovenburen waren weer terug van overwinteren in Zuid-Afrika.
Dit jaar later dan normaal, hoewel het allang mooi weer was. Normaal zijn ze er al een 
paar dagen voor wat vroeger Koninginnedag heette. Je zou denken dat ze na zo’n 7000 km 
vliegen wel even zouden willen uitrusten, maar nee hoor: een gierzwaluw raakt nooit de 
grond of zit nooit op een tak. Alleen in het nest hebben ze contact met de aarde.

De volwassen, geslachtsrijpe mannetjes vliegen iets harder dan de vrouwtjes. Daarom was 
er oproer tussen de mannetjes over wie dit jaar het nest in mijn nok zou gaan 
bewonen. Een paar dagen na aankomst van de mannetjes arriveren de vrouwtjes, daar-
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mee is de groep die in deze buurt woont 
en een broedplek zoekt tussen de 20 tot 30 
gierzwaluwen groot. Zij zijn monogaam en 
trouw aan hun nestplaats. Keert een partner 
niet terug van de reis uit Afrika, dan kiezen 
ze een andere partner om mee te paren.
Ze vliegen tot wel 7 km hoog om insecten 
te vangen en eten er - schrik niet - zo’n 
15.000 per dag. Ze halen snelheden van 
170 km/uur en slapen (rusten) in de lucht. 
Al slapende dalen zij met gespreide vleu-

gels naar een hoogte tussen de 5 en 1,5 km. Mijn bovenburen zijn echte kilometervreters; 
deze beestjes leggen in hun leven een afstand af gelijk aan zes maal een retour naar de 
Maan. Dat is ruim 4,5 miljoen kilometer, oftewel honderd maal de aardbol rond! 
Tijdens hun leven in de lucht leven zij van insecten en paren zelfs vliegend. Alleen voor 
het bouwen van een nest - waarvoor materiaal vliegend wordt verzameld - en het broeden 
zoeken ze smalle holen en spleten op. Ze wegen gemiddeld 43 gram bij een lengte van 
ongeveer 17 cm. Gierzwaluwen zijn donkerbruin met een lichte keelvlek. De vleugels 
hebben een spanwijdte van 40-45 cm. Deze zijn lang en sikkelvormig.
Er wonen al zolang ik hier woon gierzwaluwen in de nok van mijn zijgevel. Bij het isole-
ren van mijn huis heb ik de punt van de gevel niet laten behandelen om zo mijn bovenbu-
ren niet kwijt te raken. Dit jaar heb ik twee kopjes uit het nest zien kijken. 
Normaliter leggen gierzwaluwen drie eitjes. Wanneer er echter slecht weer op komst is 
en er daardoor weinig voedsel in de lucht is, wordt er één ei en bij nóg slechtere weers-
voorspellingen een tweede ei uit het nest gegooid. De broedtijd is 18 tot 21 dagen. Daarna 
blijven de jongen 5 tot 8 weken in het nest, afhankelijk van de hoeveelheid voedsel die ze 
krijgen. Wanneer er in de buurt niet voldoende eten te vinden is, vliegen de ouders gerust 
‘even’ naar Frankrijk of Engeland om daar eten te halen. De jongen zijn dan soms een 
dag of langer alleen en raken dan in een soort schijndood toestand zodat zij langer zonder 
voedsel kunnen. De voedselballen die ze van hun ouders krijgen bestaan uit meer dan 500 
insecten. 

Ouder zijn als gierzwaluw is geen lol-
letje: ze vliegen 19 uur per dag voor de 
voeding van hun kroost en henzelf. De 
jongen voeren ze om de beurt.
De jongen blijven in het nest totdat 
ze voorgoed uitvliegen. Dit gaat soms 
aarzelend omdat ze weten dat ze binnen 
een paar dagen naar Zuid-Afrika moeten 
vliegen en de eerste twee of drie jaar niet 
meer de aarde zullen aanraken voordat Rechtergat in de nok is de nestingang
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ze zelf terug naar de Sintenbuurt-Noord vliegen om te broeden. Leuk idee hè, om te weten 
dat de kleuters van hierboven nu op weg zijn naar Afrika en over paar jaar hier terugko-
men met een nieuw pak aan om ook ergens hier in de buurt te gaan ‘hokken’. In Afrika 
ververen ze namelijk: dat duurt bij een gierzwaluw erg lang, dat gaat veer voor veer.

Driek Verdonk

Mededeling

Burendag 27 september 
Nog even en het is zover. De tweede burendag van de Sintenbuurt-Noord zal plaatsvin-
den. Na het succes en de vele positieve reacties van vorig jaar kon een tweede editie niet 
uitblijven.
Dit jaar zal de barbecue op zaterdag 27 september om 16.00 uur van start gaan. 
Iedereen kan zich weer inschrijven en kiezen voor vlees, vis of vegetarisch. Ook voor de 
kinderen wordt gezorgd met hamburgers en lekkere maislolly’s.
Deze editie is er geen sponsoractie aan verbonden omdat hiervoor onvoldoende ideeën en 
animo waren. Wel zal er aandacht zijn voor het buurpad dat op verschillende plekken in 
de buurt al zichtbaar is. Ook de kruidentuin, waarvoor we vorig jaar natuurlijk een leuk 
bedrag hebben ingezameld met de buurt, zal een plekje krijgen op deze avond.
Aan de dorstige mens wordt eveneens gedacht en tegen een kleine vergoeding kan een 
drankje gekocht worden. 
Wil je mee doen en heb je je nog niet ingeschreven maakt dan gebruik van de flyer die 
rond is gebracht of het formulier op de achterzijde van deze WitteWel. Tot dan,

Virginie van der Linden

Historie 

straatnamen (afsluiting)

In deze komkommertijd grijpen ook de makers van de WitteWel naar een beproefd recept: 
het maken van een “best-off” van een reeks. In ons geval is de reeks de historie van de 
straatnamen. Hierin worden de leukste weetjes en meest bijzondere feiten van alle straat-
namen weergegeven. En met een doorlooptijd van bijna 3 jaar voor de hele serie, is een 
opfrissing natuurlijk ook hard nodig. De hele serie is overigens ook terug te lezen in de 

WitteWel’s op onze website - www.wittewel-sintenbuurt.nl.
De serie startte met de historie van de Rielseweg. De enige straatnaam in onze buurt die 
niet verbonden is aan een heilige. Of nee, eigenlijk zijn het er twee. Uit aflevering 5 bleek 
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immers dat Roothaan nog niet heilig is verklaard. Maar deze naam verwijst dan in ieder 
geval nog naar een historische en religieuze figuur. 

1. Rielseweg - een zandpad
De naam Rielseweg verwijst niet naar het gehucht Riel, dat tegenwoordig tot Geldrop 
behoort maar naar een zandpad dat ruwweg op de plaats van de huidige Rielseweg lag. 
Op een uitsnede van een topografische kaart van 1912 is het zandpad weergegeven. 

2. Piuslaan - Paus Pius XXII
De naam Pius heeft vooral bekendheid gekregen als Pausennaam. Het is daarmee de enige 
straatnaam die naar een Paus is genoemd. Er zijn twaalf Pausen geweest die Pius hebben 
geheten. De laatste werd geboren onder de klinkende naam Maria Giuseppe Giovanni 
Eugenio Pacelli en leefde van 1876 tot  1958. Het pontificaat van Paus Pius XXII werd 
echter het meest gemarkeerd door de Tweede Wereldoorlog en de perikelen rond zijn 
sterfbed. 
In Duitsland had Eugenio de opkomst van het Derde Rijk van dichtbij meegemaakt. 
Eerst trachtte hij de oorlog te voorkomen door het organiseren van een vredesconferentie, 
hetgeen mislukte. Later verzuimde Eugenio om stelling te nemen tegen de Nazipraktij-
ken, wat hem zwaar aangerekend werd. Hitler op zijn beurt was echter weer van plan om 
Eugenio gevangen te laten nemen omdat hij een rol zou hebben gespeeld bij het afzetten 
van Mussolini.
Aan het einde van 1953 werd Eugenio ernstig ziek. Eugenio koos voor een experimentele 
behandeling, wat voor een Paus natuurlijk zeer uitzonderlijk was. De behandeling maakte 
hem echter nog zieker en genezing was niet meer mogelijk. Het ziektebed luidde een 
roerige periode in. Eugenio had erop gestaan dat er tijdens zijn laatste uren zo min moge-
lijk mensen aanwezig zouden zijn. In plaats daarvan werd een radiozender opgezet om de 
berichtgeving over zijn conditie aan de wereld door te geven. Zijn voormalige lijfarts was 
aanwezig en maakte foto’s die hij doorverkocht aan de pers. Ook liet de arts aan journalis-
ten weten dat de Paus overleden was door een bepaald raam te openen. Tenslotte ging het 
ook met de balseming van het lichaam van Eugenio mis. Er werd een vermeende nieuwe 
methode van conservering gebruikt, die het ontbindingsproces juist te versnelde. Om de 
bezoekers niet te confronteren met een lichaam dat al enigszins in ontbinding was, werd 
voor de baar in de Sint-Pieter gekozen voor een extra verhoogde katafalk (een verhoging, 
waarop een doodskist wordt opgebaard) en werden de wachters in een ruime boog om de 
katafalk geplaatst, zodat het langslopend publiek gedwongen werd om op grote afstand 
van de overledene te passeren.

3. Sint Gertrudislaan - Gertrudis van Nijvel
De naam Sint Gertrudis verwijst naar de historische figuur Gertrudis van Nijvel. Gertrudis 
genoot een zeer godvruchtige opvoeding (hoe zou dat toch komen). Als jong meisje was 
ze al van plan haar maagdelijkheid in dienst van God te stellen. Zij trad toe tot de abdij 
van Nijvel en werd op twintigjarige leeftijd hoofd hiervan. Volgens de kronieken leefde ze 
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in grote armoede en stichtte ze veel kerken. Ze studeerde veel in het Heilige Schrift en liet 
hiervoor boeken uit Rome komen. Toen ze eens in een door haarzelf gestichte kerk zat te 
bidden voor het altaar, daalde een vlam uit de hemel tot boven haar hoofd en verlichtte het 
hele kerkgebouw. 
Door het vele vasten en waken raakte Gertrudis totaal verzwakt en droeg ze de bediening 
van het ambt van abdis op dertigjarige leeftijd over aan haar nicht Wilfetrudis. 
Ze bereidde zich nu voor op de dood, maar bleef streng in het vasten. Ze droeg altijd een 
stug boetekleed waarin ze ook begraven wilde worden. Daags voor haar sterven kon-
digde haar raadsman aan dat ze de volgende dag door de engelen Gods voor diens troon 
gebracht zal worden. Stralend van geluk bracht ze de hele nacht biddend en zingend door 
en stierf toen, 33 jaar oud, op 17 maart 659. Haar feest wordt tegenwoordig gevierd op 
haar sterfdag. Mochten de bewoners van de Sint Gertrudislaan overwegen om een jaarlijks 
terugkerend straatfeest in te voeren, dan is 17 maart dus een goede datum. Geheel in het 
gedachtegoed van de Heilige Gertrudis dient dit straatfeest dan wel vastend doorgebracht 
te worden.

4. Sint Norbertuslaan - Norbertus van Xanten
Sint Norbertus was een rooms-katholieke bisschop en tevens 
stichter van de Orde der Premonstratenzers. Premonstraten-
zers is tevens een ander woord voor norbertijnen, ofwel de 
volgers van Sint Norbertus. Norbertijnen worden trouwens 
ook wel “witheren” genoemd naar hun witte habijt. 
Toen Norbertus begin dertig was, reed hij op een mooie 
zonnige dag in het voorjaar door een open veld. Plotseling 
betrok de lucht en kwam er een zwaar onweer opzetten. Een 
bliksemschicht sloeg vlak voor de voeten van zijn paard in. 
Het beest steigerde en wierp Norbertus op de grond. Versuft 
bleef hij een tijdje liggen. Daarop vroeg hij zich hardop af: 
“Heer wat moet ik doen?” “Wend je af van het kwade en doe 
alleen nog het goede. Zoek rust en vrede”, sprak een stem uit 
de hemel. 
Ongeveer 4 jaar later, in 1114, ging hij naar de benedictijnen-
abdij van Siegburg, waar hij tot priester werd gewijd. Daarna 
keerde hij terug naar Xanten, waar hij zich bleef inzetten 
voor het strikt nakomen van de kloostergeloften, waaronder 
die van de armoede. Men vond hem schijnheilig, aangezien 
hijzelf van rijke komaf was. Daarop gaf hij zijn bezittingen aan de armen. Een legende 
vertelt hoe Norbertus bij een bezoek aan Kloossterrade de heilige Mis opdroeg. Na de 
consecratie viel er een spin in de kelk. Norbertus meende dat de spin giftig was, maar uit 
eerbied nuttigde hij de wijn mét de spin. Niet alleen werd hij niet gedeerd, maar na de 
mis kwam de spin door zijn neus naar buiten. Hij nam het beestje in zijn hand en zette het 
vervolgens op de grond. Norbertus werd ruim 400 jaar na zijn dood heilig verklaard. 
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5. De Roothaanstraat - Jan Philip Roothaan.
Jan Philip Roothaan was het 21e hoofd van de orde Sociëteit van Jezus, bekend als de 
jezuïeten, een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een 
groep studievrienden. Het aanvankelijke doel was hulp aan de naaste en dan vooral zie-
ken. Jezuïeten vormen geen kloosterorde en leven niet noodzakelijk in kloosters. 
Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de 
paus, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. In 1829 werd hij generaal-overste 
van de orde. Zijn belangrijkste taak was het stabiliseren van de orde die pas in 1814 door 
paus Pius VII weer was toegestaan. Roothaan wordt om die reden soms wel de ‘tweede 
stichter van de jezuïetenorde’ genoemd.
In 1927 werd gestart met het proces van de zaligverklaring van Roothaan. Afnemende 
devotie en het uitblijven van wonderen hebben de zaligverklaring van Roothaan vertraagd. 
Hoewel het proces al lang stil staat, is het nooit gesloten.

6. Sint Adelbertuslaan - Adelbert van Egmond
Adelbert van Egmond was een uit Ierland 
afkomstige missionaris die naast het verkon-
digen van het evangelie ook een wonder zou 
hebben verricht. Van de levenswandel van 
Adelbertus is weinig bekend. Volgens de over-
levering was Adelbertus heel zachtaardig en 
zeer nederig. Adelbert zou echter zelf opdracht 
hebben gegeven om zijn stoffelijke resten te 
vereren. Niet echt een staaltje van nederigheid 
dus.  
Na de dood van Adelbertus ontstond een cultus 
rondom zijn graf. Boven het graf werd door 
een aantal dorpelingen een kerkje gebouwd, 
dat in de negende eeuw door de Noormannen 
werd verwoest. Vanwege de wonderen die bij 
het kerkje zouden hebben plaatsgevonden, 
trok het kerkje veel publiek. Later zijn de 
beenderen van Adelbert opgegraven. Bij deze 
werkzaamheden ontstond een geneeskrachtige bron, die de naam “Adelbertusput” kreeg. 
De Adelbertusput is tot op de dag van vandaag te vinden in de duinen bij Egmond. Elk 
jaar op 25 juli heeft Adelbert een eigen feestdag. Ter ere hiervan wordt dan in de duinen 
bij Egmond op de zogenaamde Adelbertusakker, bij de Adelbertusput, een mis opgedra-
gen. Overigens worden bij de geschiedschrijving van Adelbert door een historicus van 
de website “Historische bronnen en mythen van Kennemerland” de nodige vraagtekens 
geplaatst. Volgens deze historicus lijkt de geschiedenis van Adelbert van Egmond zoveel 
op de geschiedenis van een heilige uit de omgeving van Gent in Belgie, dat het bestaan 
van Adelbert van Egmond door deze historicus sterk in twijfel wordt getrokken.
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7. Sint Bernulphuslaan - Bernold, bisschop van Utrecht
Over het leven van Bernulphus noch zijn afkomst is nauwelijks iets bekend. Wel bekend is 
dat Bernulphus, die meer bekend was als Bernold, bisschop van Utrecht is geweest in de 
periode 1027 - 1054. Bernold wordt als heilige vereerd, al is niet bekend op welke gron-
den dit gebeurd of welk wonder aan hem wordt toegedicht. 
Als Rijksbisschop stond Bernold in dienst van de Duitse koningen en keizers, die op hun 
beurt het bisdom Utrecht met vele privileges en goederen begunstigden. Dat hij zo veel 
privileges en goederen ontving, voedt de legende dat Bernold in 1042 deel heeft genomen 
aan de veldtocht van de Keizer Koenraad II tegen de Hongaarse Koning Ovo. Verder nam 
hij vermoedelijk deel aan de Keizerlijke expeditie tegen de Graaf van Holland in 1046 en 
ook nog aan een krijgstocht tegen Dirk IV van Holland, een Friese graaf. Verder worden 
aan Bernold de stichting van twee kerken (de Sint-Pieterskerk en de Sint-Janskerk) en één 
klooster (het Sint-Paulusklooster) toegedicht, allen in Utrecht.

8. Monseigneur Zwijsenlaan - Joannes Zwijsen
Monseigneur Zwijsen is in 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. Tijdens zijn kapalaanschap in Til-
burg werd Joannes getroffen door de armzalige omstan-
digheden waaronder een groot deel van de bevolking 
moest leven. Om hier verandering in te brengen stichtte 
Joannes in 1832 de congregatie van de Zusters van 
Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, ook wel de 
Zusters van Liefde genoemd.
Tijdens de periode dat Koning Willem II in Tilburg was 
gelegerd, raakte Joannes goed bevriend met de Koning. 
Vanwege deze vriendschap komt Joannes ook voor in 
de miniserie De Troon, een dramaserie van de Avro. 
Tot zijn dood in 1877 blijft Joannes vervolgens in 
’s-Hertogenbosch, waar in 1853 voor Joannes een 
residentie wordt gebouwd: Huize “Gerra”. In deze villa 
vindt in de nacht van 14 op 15 juli 1863 een aanslag 
plaats op Joannes. Joannes werd in die tijd gezien als 
een van de machtigste en invloedrijkste mannen van katholiek Nederland. De moord-
aanslag was dan ook een misdaad die haar weerga in Nederland niet kende. De exacte 
omstandigheden van de moordaanslag zijn ook nooit opgehelderd, wat bijdraagt aan het 
mysterie hierover. 

Marc Visschers
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Energie

Vloerisolatie, Roothaanstraat 21
Het stond al langer op ons wensenlijstje om de kamervloer te laten isoleren. Hierbij was 
ik altijd al van plan om hiervoor het TonZon systeem van aluminium thermoskussens toe 
te passen. De reden is dat de recensies uitstekend zijn, er geen chemie aan te pas komt en 
er nieuwbouw isolatiewaarden (Rc 3.8) worden bereikt.
Voor meer info zie www.tonzon.nl. 

In maart heb ik daarom contact opgenomen met Energiek- isolatie 
(www.energiek-isolatie.nl), een Eindhovens bedrijf waarvan ik de eigenaar al een keertje 
op een beurs had gesproken en die toen op mij een deskundige en prettige indruk maak-
te. Eind maart kwam Vincent, de eigenaar, bij ons langs om een en ander op te nemen. 
Hierbij moest er nog een nieuw kruipluik in onze vloer worden gemaakt (onder de bank). 
Vincent ging hierbij zeer omzichtig en precies te werk, met voelers etc., om voor het 
zagen al de ligging van de balken te ontdekken. Uiteindelijk ging dit prima en hadden we 
een mooi nieuw kruipluik in onze vloer en was het goed mogelijk onder de vloer te kijken 
en het werk in te meten. 
De draagbalken lagen onverwachts in de lengterichting en werden ondersteund door 
twee dwarse moerbalken, die weer ondersteund werden in het midden door een cementen 
steun. De kruipruimte bleek net hoog genoeg (40 cm onder de draagbalken) om eronder te 
kunnen voor het isolatiewerk. 
Een week later hadden we de offerte in huis en hebben we de opdracht verleend. Gezien 
de deskundige indruk en de goede recensies op de website hadden we niet de behoefte om 
bij meer bedrijven een offerte op te vragen. 

Arthur onder de vloer, liggend onder de bodemfolie
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Het isolatiewerk zou in twee fases worden uitgevoerd, omdat Vincent gezien had dat de 
houten balken onder de vloer toch wat vochtig waren. Eerst zou er een kunststof bodem-
folie worden gelegd op het zand, dan 4 weken drogen, en dan het aanbrengen van de 
thermoskussens onder de houten vloer. 

De afspraak werd gemaakt en twee weken later kwam Arthur om 08.00 uur aan voor het 
leggen van de bodemfolie. Dit was wel spannend voor ons, omdat we al een rotte balk 
langs de muur bij het kruipluik hadden gezien. Als er meer balken rot zouden zijn dan 
moest dat eerst worden gerepareerd. Gelukkig bleek dat niet zo te zijn, wel zag Arthur dat 
de vorige eigenaar zowel aan de voor- als achterkant al een deel van de draagbalken had 
vervangen in het verleden. 
Vervolgens is Arthur de hele dag bezig geweest om de bodemfolie te leggen en goed te 
bevestigen aan de funderingsmuren. Voor ons een voordeel want het wordt zo prettiger om 
de kruipruimte in te gaan, mocht dit ooit nodig zijn. We hebben hem maar goed verwend 
met koffie en thee, want het was zwaar en lastig werk onder de vloer (zie foto 1 en foto 2).

Circa vier weken later een nieuwe afspraak gemaakt en deze keer stonden Arthur en Ingo 
om 08.00 uur voor de deur om het werk af te maken. Omdat ze met z’n tweeën waren ging 
het werk nu wat sneller en was het om circa 14.00 uur klaar. Ook nu werd er weer keurig 
en netjes gewerkt en hoefde ik nauwelijks te stofzuigen na het werk. Op foto 3 is de isola-
tie in het kruipluik te zien en op foto 4 het etiket in het kruipluik met de gegevens. 

Al met al zijn we zeer tevreden over de nette en deskundige wijze waarop dit werk bij ons 
is uitgevoerd. Nu afwachten wat het deze winter ons gaat opleveren. Is de vloer nu inder-
daad in de winter veel warmer en comfortabeler, kan de verwarming een graadje lager en 

De bodemfolie aan de straatzijde
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eerder uit, koelt het huis minder snel af in de nacht. Vooralsnog ga ik er van uit dat we ons 
gasverbruik (nu gemiddeld 1600 m3/jaar) zeker met 200 m3 verminderen en zo dus deze 
investering in de tijd gaan terugverdienen. Hierdoor halen we met deze investering een 
hoger rendement dan de 1.5% die je nu van de bank op de spaarrekening ontvangt!!
Wordt vervolgd…

Sjaak Verheijen

Leefbaarheid

Het Buurpad ligt er!
Waarschijnlijk is het jullie al opgevallen dat er 
grijze, oranje, blauwe, rode en groene stippen 
in de Sintenbuurt en in het park zijn versche-
nen. Deze markeren de route van het buurpad. 
Verschillende ouders met kinderen hebben de 
route al gelopen en de spellen die je onderweg 
tegenkomt uitgeprobeerd. We krijgen enthousias-
te reacties en vragen over hoe je nu weet wat je bij de groene, rode en oranje stippen moet 
doen. Wij zijn op dit moment druk bezig met de uitwerken van de vragen en opdrachten in 
een versie voor kinderen en een versie voor volwassenen. 

De zilverkleurige folie aan de bovenzijde van de kruipruimte
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Op burendag zullen een aantal uitgeprinte boekjes klaar liggen voor een officiële opening 
van het buurpad. Iedereen van jong tot oud is welkom om mee te wandelen, ontdekken of 
te spelen. Zodra deze af is zal ook een printversie van het boekje te vinden zijn op 
www.buurpad.nl.
Daarnaast zijn we nog samen met de gemeente bezig om de paaltjes bij de bomen in het 
Bonifaciuspark te zetten met daarop de naam van de boom en een typisch kenmerk van de 
boom. We hopen dat deze er ook binnenkort zullen staan. Dat was het weer tot zover!

Hanne Peerenboom
Marjan Verboeket

Witschilderproject 2016

Schildersbedrijf Liebregts op bezoek
Op 19 mei 2014 heeft er een bespreking plaatsgevonden met Michaël Liebregts van 
Schildersbedrijf Liebregts uit Eindhoven en Marc Visschers en Driek Verdonk van het 
wijkbestuur. Onderwerp was de volgende schilderbeurt van de wijk. Schildersbedrijf 
Liebregts heeft de afgelopen twee schilderbeurten uitgevoerd en heeft dus veel kennis van 
het huidige schilderwerk. Tijdens de avond heeft Liebregts de ervaringen van de eerdere 
projecten gedeeld en hebben wij onze gedachten geventileerd over de aanpak van het 
project. Om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden, zullen voor de uitvoering 
van het schilderwerk door het wijkbestuur concurrerende offertes worden aangevraagd. 
Dit hebben wij tijdens de bespreking ook aan Liebregts uitgelegd. Dus het is zeker niet zo 
dat Liebregts automatisch de opdracht krijgt.

De eerste schilderbeurt van Liebregts was in 1990. Toen is eerst alle verf van de gevel 
gehaald om een nieuw systeem aan te brengen. Gekozen werd voor een kwartshoudende 
verf, de Sigma Siloxan Topcoat. Elf jaar later, in 2001, is opnieuw geschilderd met deze 
Sigmaverf. Voor de schilderbeurt van 1990 is het schilderoppervlak geïnventariseerd. 
Het totaal oppervlak aan muurverfwerk bedroeg ruim 15.000 m2 en het totaal aan over-
stekken ruim 1.700 m2.
 
Liebregts heeft ook een technische uitleg gegeven over de opbouw van het muur-
verfsysteem. Het systeem is in drie keer opgebouwd. Eerst zijn de gevels grondig gerei-
nigd en zijn gaten en scheuren opgevuld. Vervolgens is een hechtingslaag aangebracht en 
daarop de muurverf. De verflaag bepaald niet alleen het uiterlijk maar zorgt er ook voor 
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Op de site van de Sinten-
buurt-Noord komt het volle-
dege overzicht te staan, wat 
schildersbedrijf Liebrechts 
in 2001 gemaakt heeft. 
Met daarin van elk huis de 
aantal m2 voor het muurverf-
werk en de overstek.
Dit is te vinden met de 
naam: 
Schildersinventarislijst 
2001

dat de muur waterafstotend is. Tegelijk is de laag dampdoorlatend, zodat vocht vanuit de 
woning naar buiten kan. Als te lang gewacht wordt met schilderen, dan wordt dus niet 
alleen de verflaag aangetast maar verweerd ook de hechtingslaag. Aan het aanzicht van de 
verflaag is dit niet te zien maar om weer een goed systeem te krijgen moet dan wel veel 
meer worden gedaan en zijn de kosten veel hoger. De conditie van de verflaag is nog niet 
bekend maar Sigma doet hier vrijblijvend onderzoek naar. Onze volgende actie deze wordt 
dus het benaderen van Sigma om deze te vragen conditiemetingen voor de verflaag uit te 
voeren.
In 2001 is er een bedrag van circa € 135 betaald aan Trudo voor de aanbesteding en bege-
leiding van het project. Op een totaal van 261 woningen gaat dit dus om ruim 
€ 35.000. Het werkelijke bedrag zal lager liggen omdat niet alle woningen hebben mee-
gedaan maar het is toch heel veel geld. Uit reacties van bewoners die het laatste project 
hebben meegemaakt, bleek al dat onduidelijk was hoe dit geld door Trudo is besteed. 
Er is niet of nauwelijks toezicht gehouden op de uitvoering van het schilderwerk. 
Het gebrek aan toezicht is tijdens het gesprek met Liebregts ook bevestigd. Dit is dus 
iets wat wij bij het volgende schilderproject beter willen doen. In welke vorm dat zal zijn 
weten we nog niet precies.
Een ander belangrijk onderdeel van het volgende schilderproject is het aanvragen van 
concurrerende offertes bij verschillende schildersbedrijven. In plaats van per woning een 
uitputtende beschrijving op te nemen over de conditie van het schilderwerk en de nood-
zakelijke werkzaamheden, heeft Liebregts heeft ons getipt om schouwwoningen aan te 
wijzen. Deze schouwwoningen moeten een dwarsdoorsnede van de conditie van het schil-
derwerk in de wijk vormen. Schildersbedrijven die mee willen dingen naar de opdracht 
kunnen bij de schouwwoningen de conditie van het schilderwerk opnemen en daarop de 
noodzakelijke werkzaamheden aanbieden. Het moeten dus verschillende woningtypes zijn 
en bij voorkeur ook met verschillend gelegen gevels.
De bespreking met Liebregts heeft dus veel informatie opgeleverd waar wij weer mee 
verder kunnen. De vervolgstappen zien er nu als volgt uit:
1. Sigma uitnodigen om vrijblijvend metingen aan de conditie van het verfsysteem te 
verrichten;
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2.  Schouwwoningen aanwijzen;
3.  Offerteaanvraag opstellen en naar verschillende schildersbedrijven sturen.
Voor het opstellen van de offerteaanvraag en het dagelijkse toezicht op de uitvoering zijn 
wij nog op zoek naar ondersteuning. 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 uitvoe-
ren. Ook zijn wij op zoek naar mensen die hun huis als schouwwoning willen aanmelden. 
Uw reacties kunt u richten aan info@wittewel-sintenbuurt.nl

Marc Visschers

Voor de kinderen

Kleurwedstrijd burendag 2014
Doe je ook mee aan de kleurwedstrijd. Maak een mooi kunstwerk van de kleurplaat, ver-
derop in deze WitteWel. Gebruik je fantasie. Je mag kleuren verven knippen en plakken. 
De mooiste kleurplaat wint en kleurrijk prijzenpakket dus doe je best! Je kan de kleurplaat 
inleveren op burendag in de speciale box hiervoor. Vergeet niet je naam, leeftijd en adres 
op te schrijven zodat we weten van wie de kleurplaat is. 

Mededelingen
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, 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.
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.
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 
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Voor de kinderen

Kleurplaat Burendag 2014

Naam: Leeftijd:

Adres:

Inleveren tijdens de burendag.
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Mededeling

Gulbergen24 ATB marathon
Dit jaar gaan 4 van de leden van het Sintenbuurt-Noord ATB Team mee doen aan deze 
ATB Marathon. Dit is een 6 of 24 uurs marathon die voor een groot deel op en om de 
Gulbergen in Nuenen wordt verreden. Men start om 13.00 uur zaterdag 27 september en 
de finish is zondag om 13.00 uur voor de rijders die 24 uur fietsen.
De 6 uurs marathon eindigt zaterdags om 19.00 uur. Het team zou eerst uit alleen maar 
leden van ons eigen Sintenbuurt - Noord Team. Maar daar waren slechts drie mensen 
(buiten mij) die hiervoor te vinden waren.
Het zijn Rimco Boelaarts, Mark Schuler, Koen Wijnen en ik dus die voor de 24 uur gaan. 
Verder zijn er nog 8 mensen bij gevonden om deze strijd aan te gaan met zo’n 45 andere 
teams in onze klasse. Omdat we allemaal voor de eerste keer deze marathon rijden hebben 
we ons ingeschreven in de Fun Teams klasse.
Vorig jaar had het snelste team maar liefst 76 rondjes van 7,6 km afgelegd in 24 uur (dat 
is z’n 577 km in 24 uur) of te wel 24,06 km gemiddeld per uur waarin dan ook een klim 
zit van een km lengte waarin zo’n 62 hoogte meters in zitten. Totaal is dat over deze 76 
ronden net zo hoog als de MontBlanc. Ons team gaat zeker voor 60 rondjes waarvan 
ongeveer 10 uur in het donker moet worden gefietst.
Heb je zin om te komen kijken de entree is gratis en je bent altijd welkom op onze pad-
dock herkenbaar aan de reclamevlag van onze sponsor: van Eijndhoven zeefdruk. Het 
team heet WATB Eindhoven en we hebben voor dit evenement speciaal fietsshirts laten 
maken, zwarte met het logo groen er voorop in reflecterende inkt. Misschien dat we vol-
gend jaar wel een Sintenbuurt-Noord Team kunnen samenstellen? Wil je er iets meer van 
zien kijk op http://www.smpnuenen.nl



 

Wanneer : zaterdag 27 september 2014 

Waar : Veldje Bernulphuslaan-Rielseweg 

Tijd : 16.00 – 23.00 

Wil je meedoen vul dan onderstaand formulier in en lever het in. 

Tot burendag! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Inschrijfformulier barbecue burendag Sintenbuurt Noord 

Naam:      Telefoon:       
Adres:      Email:        

Vlees, stokbrood, salades, servies en bestek zitten in de kosten van de barbecue.  Drank is € 1 per consumptie.  

Barbecue Aantal  Prijs per persoon Totaal 
Vlees  € 11,55 € 
Kind  € 6,75 € 
Vis  € 14,50 € 
Vegetarisch  € 12,85 € 
Totaal   € 
 

 

 

 

 

Het ingevulde formulier kan met het totaal bedrag worden ingeleverd bij Rielseweg 46. 
Voor vragen: Virginie van der Linden . 06 14 89 7000 . info@veeer.nl 

 

Opmerkingen: Vrijwilligers 

O ja ik wil helpen met de burendag 
  o bij de opbouw 
 o bij de barbecue 
 o bij de afbouw 

	  

 
 


