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Redactioneel
Het huidige bestuur dat nu al weer zes jaar actief is, bestaat uit vijf leden. De functie van 
ondergetekende omvat voor een groot deel dat wat de redactie van de WitteWel heet. 
In september 2009 kwam de eerste WitteWel uit, toen nog opgemaakt door Marc Vis-
schers en mij. 
Nu - zo’n zestien WitteWel’s en diverse speciale edities verder - heb ik de medebestuursle-
den te kennen gegeven dat mijn enthousiasme als bestuurslid minder wordt, om meerdere 
redenen en ik daarom wil gaan stoppen en daarmee ook met de redactie. De andere leden 
van het bestuur hebben mij weten over te halen om de functie nog voort te zetten tot na 
het Witschilderproject. Dit omdat ons blad hét communicatiemiddel is voor onze wijk en 
iedereen bereikt. Het tweede argument was: wie dit nu gaat doen net op het moment dat 
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het zo belangrijk is om te communiceren door middel van dit blad met de hele Sinten-
buurt-Noord. 
Daarom heb ik besloten om de laatste WitteWel in september 2016 te maken en daarna 
zou ik de opvolger nog willen helpen met het nummer van december 2016. Kortom: inclu-
sief dit nummer heb ik nog vier complete nummers te gaan. Mijn vraag is dan ook: wie 
wil in de loop van volgend jaar de redactie van mij overnemen? Dit redactiewerk omvat 
de volgende taken: vergaren van de kopij, schrijven van een deel van de WitteWel, afne-
men van en schrijven van interviews, het maken van foto’s of research naar bijpassende 
foto’s daar waar die niet worden aangeleverd, redigeren van alle tekst op grammatica en 
interpunctie (dat wordt nu door Virginie van der Linden gedaan) en het opmaken van het 
blad. Daarnaast het begeleiden van het drukwerk. En zeker niet te vergeten: het opstellen 
van de planning en het bewaken van de deadline van moment aanleveren kopij tot en met 
distribueren van de WitteWel.

Spreekt het bovenstaande je aan en wil je meer informatie, dan kun je mij hierover mailen 
of bellen; ik geef je graag een nadere toelichting!

Driek Verdonk

Van de voorzitter
Hierbij weer een nieuwe WitteWel voor de buurtbewoners van Sintenbuurt Noord. In 2016 
is er weer een witschilderproject en daar zijn we als bestuur druk mee bezig. Wij hebben 
daarom bewust gekozen om de jaarlijkse voorlichtingsavond niet in maart-april te houden 
maar in het najaar om meer in detail over het Witschilderproject te kunnen melden. De 
voorlichtingsavond staat nu gepland voor maandag 12 oktober in de Klimboom en daar 
zijn jullie uiteraard van harte welkom. Het programma voor deze avond staat verderop in 
deze WitteWel. 
Deze keer wil ik ook de nieuwe bewoners in onze buurt van harte welkom heten aan-
gezien ik regelmatig ‘Verkocht’ op huizen zie staan. We brengen drie keer per jaar een 
WitteWel uit met allerlei leuke nieuwtjes uit de buurt. Naast deze papieren WitteWel wil 
ik jullie ook graag wijzen op de internetsite en de facebook van onze buurt.
Tenslotte wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen voor 
nieuwe bestuursleden. 
We zijn nu in de gelukkige omstandigheid dat we vijf actieve bestuursleden hebben en we 
hebben inmiddels drie bestuursleden vervangen in de afgelopen jaren. Het is de praktijk 
dat een geheel bestuur na zoveel jaar aftreedt en dat er dan een nieuw bestuur aantreedt. 
Wij willen dit graag veranderen en overstappen naar een getrapte vervanging waarbij we 
bijvoorbeeld elk jaar één bestuurslid vervangen. Op deze wijze houden we de kennis en 
ervaring binnen het bestuur en we zouden hiermee graag willen beginnen vanaf 2016. 
We zijn dus op zoek naar een actief bestuurslid die zich vanaf volgend jaar wil inzetten 
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rondom de festiviteiten die in onze buurt plaatsvinden zoals Koningsdag, Koningsnacht, 
St.Maarten, Burendag, etc. Heb je belangstelling, laat het ons weten. Veel leesplezier.

Dick Andriese

Leefbaarheid: 

Koningsdag 2015
Ook	dit	jaar	was	er	op	zondagavond	26	april	de	alom	bekende	koningsborrel.	Het	was	net	
als andere jaren een gezellig avondje met altijd weer bekende en nieuwe gezichten. Ieder 
bracht zelf een hapje mee, dus voor de interne mens werd goed gezorgd. Zeker weer voor 
herhaling vatbaar volgend jaar. 

Koningsdag 2015 was gelukkig nog aardig droog en zonnig. Dit zorgde voor een leuk 
sfeertje.	Tijdens	de	fietstocht	door	de	wijk	waren	er	weer	veel	creatieve	versiersels	te	zien.	
De prijzen vielen in goede aarde bij de deelnemers. De suikerspinnen waren snel uitver-
kocht en er zijn weer goede zaken gedaan door de verschillende wijkgenoten die graag 
wat	spulletjes	kwijt	wilden.	Bij	de	koffiekraam	liepen	de	zaken	erg	goed.	
Wel was het zichtbaar dat er steeds meer oudere kinderen in de wijk zijn. Volgend jaar zal 
de organisatie van Koningsdag daar extra naar kijken. Ideeën zijn welkom. 
Kortom een geslaagde Koningsdag- en avond! Tot volgend jaar. 
Ideeën zijn welkom via koningsdagsintenbuurt@gmail.com

Margriet, Jessica, Catrijn en Marjo 

Proosten op een geslaagde Koningsdag 2015 
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Kruidentuin

Kruidenrecept Bieslook
De zomer heeft ons veel zon en ook veel regen gebracht. Heel groeizaam weer en dat is te 
zien in de kruidentuin. De verschillende kruiden groeien en bloeien, maar ook het onkruid 
tierde welig. Maar na de maandelijkse schoffelbeurt ziet de tuin er weer picobello uit. 

Een voorbeeld van een kruid dat 
heel makkelijk groeit is bieslook. 
Bieslook (Latijnse naam: Allium 
schoenoprasum) wordt ook wel 
pijpgras genoemd naar de vorm 
van de blaadjes: holle sprietjes, 
of dunne pijpjes, die een grappig 
klein paars bolletje als bloem 
krijgen. Deze bloemen staan niet 
alleen mooi in (droog)boeket, 
je kunt ze ook eten! Ze zijn iets 
milder van smaak dan de blaadjes, 
en maken je gerecht meteen heel 
aantrekkelijk om te zien.

In onze kruidentuin staat naast de 
‘gewone’ bieslook ook Chinese 
bieslook (Latijnse naam: Allium 
tuberosum)	of	knoflookbieslook.	
Zoals je op de foto kunt zien, 
is het blad van deze bieslook 
wat grover en breder en zien de 
bloemen er ook anders uit: kleine, 
dunne witte bloemetjes die dicht 
bij elkaar groeien op de lange 
stengel. En waar ‘gewone’ bieslook meer naar ui smaakt, proef je bij Chinese bieslook 
duidelijk	een	knoflooksmaak.

De blaadjes, knoppen en bloemen van beide soorten bieslook zijn te gebruiken in salades, 
kruidenboter, sauzen en dressings, maar passen ook erg goed bij aardappelgerechten. 
Hier maken we aardappelkoekjes; lekker bij kip of schnitzels met sla bij warm weer of 
boontjes als het wat kouder is. Wil je de twee verschillende smaken uitproberen, dan kun 
je de helft van de koekjes maken met ‘gewone’ bieslook en de andere helft met Chinese 
bieslook.
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Recept aardappelkoekjes met bieslook 

Benodigdheden voor vier personen:
•		1	kg	aardappels	(kruimige	soort)
•		200	gr	cashewnoten
•		flinke	bos	bieslook	en/of	Chinese	bieslook
•		2	eieren
•		bloem
•		paneermeel
•		zout	en	peper
•		olie

Bereidingswijze:
Kook	de	aardappels	gaar	en	stamp	ze	fijn	tot	puree.	Hak	de	cashewnoten	grof.	Snijd	de	
bieslook	fijn.	Splits	de	eieren	en	roer	de	eidooiers	samen	met	de	gehakte	cashewnoten,	bies-
looksnippers en zout en peper naar smaak door de puree. Laat dit een half uur wat afkoelen. 
Vorm dan ongeveer 24 koekjes van de puree. Doe de eiwitten in een diep bord en klop ze 
wat los. Doe bloem op een bord en paneermeel op een ander bord. Wentel de aardappelkoek-
jes eerst door de bloem. Schud de overtollige bloem eraf en haal ze dan door de losgeklopte 
eiwitten. Als laatste door het paneermeel wentelen. Zet de koekjes tot gebruik in de koelkast. 
Verhit de olie in een koekenpan en bak de koekjes in ongeveer 6 minuten bruin; keer halver-
wege om. Eet smakelijk!

Geneeskrachtige werking
Ten slotte: ook van bieslook wordt gezegd dat de plant (zowel de ‘gewone’ als de Chinese 
variant) medicinale krachten heeft. Het zou vocht afdrijvend werken, maar ook de eetlust en 
spijsvertering bevorderen. Proberen dus maar!

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

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

Leefbaarheid

Infoavond Sintenbuurt-Noord
Op maandagavond 12 oktober is er een buurtavond in onze basisschool De Klim-
boom.  Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op de 12de en de voorlichtings-
avond begint om 20.00 uur.  De koffie en thee staat klaar vanaf 19.30 uur. 
Komt allen, het wordt weer een boeiend avond!
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Er staan vier onderwerpen op het progamma:
1. Mededelingen vanuit het bestuur Sintenbuurt-Noord.

2. Het hoofdprogramma voor de avond is het laatste nieuws rondom het Witschilderpro-
ject 2016. Marc Visschers zal toelichten welke acties inmiddels zijn uitgevoerd als voor-
bereiding op dit project en welke communicatie de komende maanden valt te verwachten. 

3. De gastspreek(st)er van deze avond is van Energie 040 en en zij komt een verhaal ver-
tellen	over	haar	energie	neutrale	woning	(nog	niet	definitief	bevestigd	tijdens	het	samen-
stellen van de WitteWel).

4. Tenslotte een korte presentatie over de mogelijkheden van een digitale buurt en hoe we 
daar als Sintenbuurt-Noord mee om kunnen gaan.

Als bestuur hopen we wederom op een grote opkomst. 

Dick Andriese

Mededeling

Gulbergen24 een afval race
Ook	dit	jaar	gaan	drie	mountainbikers	uit	Sinten-
buurt-Noord meedoen aan deze 24-uurs estafette. 
Onder	de	naam	W-ATB	team	Eindhoven,	fietsen	
Rimco Boelaarts, Mark Schuler en ondergetekende 
in een team bestaande uit negen man van zaterdag 26 
september 13.00 uur tot en met zondagmiddag 27 sep-
tember 13.00 uur mee op het terrein van de Gulbergen 
in Nuenen. 

Evenals vorig jaar gaan wij van W-ATB  weer de strijd 
aan met onszelf  en hopen we nu meer dan 550 km af 
te leggen. Dat komt neer op 66 rondjes van 8,3 km, 
waarin ook steeds een ‘klim’ zit door het hoogtever-
schil van 60 meter. Deze berg is ontstaan door huisaf-
val wat daar tot in de 90er jaren werd opgehoopt.

Het belooft weer een mooi spektakel te worden, zeker 
tijdens de uren wanneer de rijders in het donker hun 
rondes rijden. 
              Rimco Boelaarts in actie in 2014
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Editie 2015 doen er circa 1000 ATB rijders mee. Wanneer je wilt komen kijken, noteer dan 
dat	het	op	zaterdag	tussen	13.00	tot	19.00	uur	het	drukst	is	op	het	parcours.	Dan	fietsen	
namelijk ook de mensen die voor de zes-uurs marathon gaan. 
Voor bezoekers is dit gezellige en sportieve evenement gratis toegankelijk en het wordt 
duidelijk aangegeven op de weg tussen Nuenen en Geldrop. Dus tot Gulbergen24!?

Driek Verdonk

Energie

Groen dak op je uitbouw: Doen!
Sinds een jaar hebben wij op ons platte dak planten in plaats van grind. In combinatie 
met zonnepanelen blijkt dit heel goed te zijn, zowel voor jezelf als voor het milieu. De 
panelen leveren 5% meer op door de beplanting en het huis is in de winter beter geïso-
leerd tegen de kou en in de zomer tegen de warmte. En niet onbelangrijk, vinden wij, dat 
ons uitzicht een stuk mooier is geworden vanuit de slaapkamer. Van de gemeente hebben 
we subsidie gekregen voor de planten omdat een groen dak hemelwater (regen) opneemt 
waardoor	bij	een	flinke	bui	minder	water	via	de	regenpijp	afgevoerd	hoeft	te	worden.	

De planten die wij hebben gekozen zijn heel gemakkelijk zelf aan te brengen omdat ze 
geleverd worden in kant en klare cassettes. Die moet je wel nog even op je dak tillen, 
zwaar werk, maar niet moeilijk!  Voordat je een groen dak aanlegt is het wel belangrijk om 
te checken of de dakconstructie van je uitbouw sterk genoeg is voor het extra gewicht dat 
erop komt. Als je vragen hebt mag je natuurlijk altijd even langs komen bij ons, 
Sint Gertrudislaan 36. 

Hanne en Erik Peerenboom
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Leefbaarheid 

Stratum aan Zet
Op zondag 28 juni jl. werd weer het openluchtfestival ‘Stratum aan Zet’ in het 
Bonifaciuspark gehouden. Dit is een festival voor de bewoners van Stratum en zowel 
de muziek als de invulling van de standjes worden ook verzorgd door bewoners van 
Stratum. De opening was door Bjorn van den Doelen die zonder band maar wel met 
zijn gitaar een leuk optreden heeft verzorgd. Op het tweede podium waren gedu-
rende de middag twee wereldkoren actief met een indrukwekkend repertoire van 
muziek vanuit de hele wereld. 

Het was een prachtig gezicht zo onder de bomen in het park. In het totaal waren er 30 
kramen bezet, diverse eetmogelijkheden, een springkussen, andere kinderactiviteiten, 
survival	op	en	rond	het	water	en	een	uitgebreid	muziekprogramma.	Onze	buurt	was	goed	
vertegenwoordigd door Agnes als modekunstenaar, Hanne en Marjan met hun Buurpad, 
Mathieu met tennisrackets bespannen en Norbert als bassist van Da’Click zorgde voor een 
spetterende afsluiting van de dag. Het weer was mooi, de sfeer was leuk en de organisatie 
kan terugkijken op een geslaagd festival.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt het festival volgend jaar weer gehouden (de 3de of 4de 
zondag in juni) en als je dus iets kan of wil laten zien krijg je dan weer de gelegenheid om 
een kraam te bemensen tijdens deze sfeervolle openluchtmanifestatie. Voor de duidelijk-
heid, het is dus niet de bedoeling dat je enkel producten voor de verkoop hebt maar als je 
‘jouw passie’ aan het publiek kunt tonen is het ook mogelijk om wat producten te koop 
aan te bieden. De kraam was in 2015 gratis en dat is in ieder geval ook de intentie voor 
2016, dus volg de berichtgeving over dit festival via onze facebook, internet en WitteWel.

Dick Andriese
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Witschilderproject

Witschilderen 2016
Tot en met de volgende schilderbeurt 
informeren wij u in elke WitteWel over 
de status van de voorbereiding. Sinds de 
vorige WitteWel heeft de heer Broekx van 
de firma Sigma een tweede rondgang door 
de wijk gemaakt en een verf-technisch 
advies opgesteld. Op basis van dit advies 
kunnen we nu offertes gaan opvragen bij 
de diverse schildersbedrijven. Alle infor-
matie en de WitteWel artikelen kunnen trouwens ook teruggevonden worden op onze 
website (www.wittewel-sintenbuurt.nl/onderhoud/witschilderen).

Meten van het vochtgehalte door de Heer Broekx

Het verfsysteem
Zoals ook eerder vermeld, is op onze woningen een verfsysteem aangebracht (het Sigma 
Siloxan verfsysteem). Dit systeem bestaat uit een voorstrijkmiddel en twee lagen kwarts-
verf. 
Verder zijn de buitenmuren van de hoge woningen vochtafstotend gemaakt met een 
impregnatiemiddel. Het gebruikte middel dringt circa 5 mm in de baksteen en voegen en 
vormt zo een duurzaam vochtafstotende en zelfreinigende laag.
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Verf-technisch advies
Het advies van Sigma is om het schilderwerk uiterlijk in 2016 uit te voeren. Eigenlijk 
vinden ze dat we al iets te lang hebben gewacht. De verpoedering van de buitenste 
verflaag	is	zo	ver	gevorderd	dat	Sigma	adviseert	om	twee	lagen	muurverf	aan	te	brengen.
Een belangrijk verschil met de vorige schilderbeurt is dat de eerste twee delen van het 
verfsysteem niet opnieuw aangebracht hoeven te worden. De schilderbeurt van 2016 zal 
bestaan uit het reinigen (en eventueel repareren) van de ondergronden en het verven. 
Dit maakt de schilderbeurt van 2016 veel minder kostbaar dan de vorige.

De belangrijkste constateringen zijn verder:
•		Er	is	lekkage	van	hemelwaterafvoergoten	geconstateerd.	Dit	veroorzaakt	een	vochtbe-
lasting op de gevel.
•		Bouwdelen	die	in	direct	contact	staan	met	bestrating	of	het	maaiveld	hebben	een	hoge	
vochtbelasting die tot schade van het verfsysteem en de bouwdelen leidt. Geadviseerd 
wordt om de bouwdelen vrij te maken van de bestrating of het maaiveld.
•		Een	aantal	bouwdelen	vertoont	veel	aangroei	van	algen	en	mossen.	Deze	aangroei	kan	
verminderd worden door begroeiing dicht bij de gevel te verwijderen. Tevens wordt 
geadviseerd om de betreffende bouwdelen regelmatig te reinigen.
•		Er	zijn	veel	na-geïsoleerde	woningen	gezien.	Hierdoor	veranderd	de	vochthuishouding	
in de gevels. Er is dus een geschikt verfsysteem nodig om schade in de gevels te voorko-
men. Sigma Siloxan is hier uitermate geschikt voor.
•		De	schansmuren	aan	de	achterzijde	van	de	woningen	vertonen	wel	een	schadebeeld.	
Hier komt aan de onderzijde onthechting voor als gevolg van inwatering (tuingrond, tegels 
etc.). 
•		De	bovenzijden	van	deze	muren	vertonen	een	groter	schadebeeld.	Dit	wordt	grotendeels	
veroorzaakt doordat het voegwerk op de bovenste rollaag niet deugdelijk is. Geadviseerd 
wordt om het voegwerk van deze rollagen op deugdelijke wijze te herstellen, waarna de 
bovenzijde van deze schansmuren kan worden voorzien van een dampdichte coating 
(in afwijking op het verticale werk).
•		Het	vochtgehalte	van	de	muren	is	goed.

Objectinventarisatie
Tijdens de opnames is door Sigma geconstateerd dat op het huidige verfsysteem verpoe-
dering	van	de	toplaag	plaatsvindt.	Deze	poederende	verflaag	dient	voor	aanvang	van	de	
schilderwerkzaamheden volledig verwijderd te worden. Het afpoederen is het gevolg van 
UV-belasting in combinatie met de veroudering van het verfsysteem. Verder is het huidige 
verfsysteem in goede staat.
Vanwege	de	verpoedering	wordt	dus	geadviseerd	om	de	nieuwe	verflaag	in	twee	lagen	aan	
te brengen. De reden hiervoor is dat de eerste laag op een verpoederde ondergrond moge-
lijk	last	krijgt	van	zuigingsverschijnselen	waardoor	het	lastig	is	om	een	egale	verflaag	aan	
te brengen, zonder baanvorming of glansbontheid.
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Levensduur
Bij toepassing van het Sigma Siloxan verfsysteem in twee lagen, bedraagt de verwachte 
levensduur tussen de 12 en 14 jaar. Wanneer één laag wordt aangebracht, wordt een 
levensduur verwacht van 8 tot 10 jaar. Wij zullen dus voor beide opties offertes opvragen, 
zodat op basis van het prijsverschil in combinatie met de verwachte levensduur een beslis-
sing kan worden genomen welke optie het meest kosteneffectief is.

Vervolg acties
Zoals reeds vermeld is de volgende stap het aanvragen van offertes bij verschillende schil-
derbedrijven. 
De procedure die we hiervoor gaan volgen is als volgt:
1.  opstellen offerte aanvraag;
2.  eerste gelegenheid voor de schilderbedrijven om vragen te stellen en een schouw uit te 
voeren;
3.  verzamelen van alle vragen van de schildersbedrijven en deze beantwoorden in een 
eerste nota van inlichtingen;
4.  tweede gelegenheid voor de schildersbedrijven om vragen te stellen;
5.  opstellen en versturen van een tweede nota van inlichtingen;
6.  beoordelen ontvangen offertes en opstellen van een gunningsadvies;
7.  publicatie van het gunningsadvies in een extra WitteWel, op de website en via social 
media;
8.  selectie van het schildersbedrijf.

Door het volgen van de bovenstaande procedure 
wordt geborgd dat alle schildersbedrijven over 
dezelfde informatie beschikken voor het opstellen 
van de offerte aanvraag. Hierdoor kunnen de offer-
tes het beste onderling worden vergeleken.

Voor de offerteaanvraag bij de schildersbedrijven 
gaan we uit van de adressenlijst die in 2001 is 
opgesteld (vermoedelijk nog door Trudo). In deze 
lijst is per woning de oppervlakte van het muur-
verfwerk, de schansmuren en de overstekken aan-
gegeven. De lijst komt ook op de website te staan, 
zodat iedereen kan zien hoeveel schilderwerk er 
aan zijn woning zit. Als de oppervlaktes van alle 
woningen bij elkaar worden opgeteld, gaat het om 
respectievelijk 13.700, 770 en 1.650 m2 schilder-
werk. Een hele klus dus.

Marc Visschers
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Ingezonden brief

Asociaal
In het vorige nummer heb ik mijn verontwaar-
diging kenbaar gemaakt over loslopende hon-
den. Je zou denken : daarmee is het probleem 
benoemd en voorbij.
Helaas is dit niet zo. Er worden nog steeds 
honden uitgelaten zonder dat ze zijn aange-
lijnd. Met hondenpoep in je voortuin als zeer 
onsmakelijk resultaat. Zie foto (gemaakt op 
zondag 23 augustus).
Ik	kan	hier	geen	andere	omschrijving	voor	bedenken	dan	:	ASOCIAAL.
 
S. van der Horst

Ingezonden brief

Helleveeg’ beheerst de Roothaanstraat

Eind september 2014 overleed Mevrouw Van Hest die vanaf 1953 in de Roothaanstraat op 
nr. 22 gewoond heeft. Zij woonde in het huis waar ik al eens over schreef in de WitteWel 
van september 2009. 

Het huis kwam leeg te staan en 
werd verkocht door Trudo. De 
nieuwe bewoners werden bena-
derd	door	een	filmmaatschappij	
met de vraag of ze het huis 
beschikbaar wilden stellen voor 
de	opnames	van	de	film	
‘De Helleveeg’. De schrijver van 
het gelijknamige boek,  
A. F. Th. van der Heijden, 
woonde vroeger in Tivoli en het 
verhaal speelt zich onder andere 
af	in	deze	wijk.	De	film	is	gere-

gisseerd door André van Duren en geproduceerd door Matthijs van Heijningen. 
Het	tweetal	maakte	eerder	het	misdaadepos	‘De	Bende	van	Oss’	en	de	verfilming	van	het	
boek ‘Kees de Jongen’. 
Het huis was nog redelijk in de originele staat en zou worden ingericht in het tijdbeeld van 
rond	1962:	de	periode	waarin	de	film	zich	afspeelt.
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Nadat er 60’er jaren meubels in het huis geplaatst waren en er schilderwerk verricht was, 
werd gestart met de opnames. Van Anke, de dochter van mevrouw Van Hest, hoorde ik dat 
ze beter de spullen van haar moeder in het huis hadden kunnen laten staan: 
“Ons ma heeft na 1960 nooit meer iets nieuws gekocht.”

Op	7	juni	moest	de	straat	autovrij	zijn	en	op	8	juni	begonnen	in	alle	vroegte	de	opnames.
Wat komt daar nog een hoop bij kijken. Vier grote vrachtwagens voor licht en geluid, een 
wagen	voor	alle	kleding	en	een	complete	cateringwagen.	En	dat	voor	een	film	met	een	
klein budget. De eerste dag ben ik natuurlijk samen met velen uit onze straat gaan kijken 
wat er allemaal gebeurde en wachten tot de eerste opnames gemaakt werden. Maar voor 
mij en velen met mij, duurde dat toch iets langer dan gedacht. 

Wat het duurt voor er een shot gemaakt wordt. Stellages opbouwen voor de camera en 
grote	reflectie	schermen	plaatsen.	Voor	elk	onderdeel	loopt	er	iemand	rond	op	zo’n	set.	
Een paar man voor het licht, een paar man voor geluid, twee man achter de camera, een 
man voor de kleding, een man voor make-up. Een paar man voor de opbouw van de 
stellages en zelfs een man die door een donker glas naar de hemel kijkt en aan de regie 
doorgeeft hoelang de zon nog schijnt voordat er een wolk voor schuift.

Als redactie van de WitteWel heb ik natuurlijk gevraagd of ik ook naar binnen mocht in 
het huis om er rond te kijken enkele foto’s te maken voor ons wijkblad. 
Nou, dat had wel wat voeten in aarde. ‘k Ben meerdere malen gebeld door het PR bureau 
en moest wanneer ik iets ging schrijven dat eerst aan hen laten zien vóór publicatie en 
foto’s maken kon al helemaal niet. 

Toch mocht ik de tweede dag binnenshuis in het bewuste huis rondkijken tijdens de 
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opnames die op dat moment boven werden gemaakt. In de keuken had men een soort 
studio gebouwd waar de beelden te zien waren die de cameraman aan het opnemen was. 
Er werd - volgens mij - net de omstreden abortus scene opgenomen. 

In de huiskamer stonden de meubels die mij deden herinneren aan de inrichting bij mijn 
twee ongetrouwde tantes, waar ik als kleine jongen wel eens mocht logeren. ‘s Avonds 
na	de	eerste	opnamedag	werd	er	aangebeld	en	stond	de	locatiemanager	voor	film	en	tv,	
Maarten Buurlage, bij mij voor de deur met de vraag of ik de volgende dag misschien een 
aantal	figuranten	kon	huisvesten.

Het zou maar voor een dag zijn, maar dan wel al de volgende dag. Aarzelend heb ik ja 
gezegd en dat heb ik geweten ook. ‘s Morgens om half acht zaten er al vijf  mensen in 
mijn huis en dat is opgelopen tot totaal elf. Mensen die helemaal niet wisten hoe laat en 
hoe	lang	ze	voor	een	kleine	bijrol	in	de	film	moesten	wachten	voor	ze	geschminkt	en	ver-
kleed over straat als passant moesten acteren.

Een raar gevoel dat je huis over-
genomen wordt door onbekende 
mensen met een bijrol en in- en uit 
lopende	mensen	van	de	filmploeg.	
Men was niet bij mij te gast, maar 
men voelde zich of dat mijn huis 
een deel van de set was. Je wilt 
niet weten hoe gelukkig dat ik me 
voelde toen om half acht ‘s avonds 
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de	laatste	figurant	mijn	voordeur	voor	de	laat-
ste keer dichttrok. 
Die	dag	dat	mijn	huis	vol	zat	met	deze	figuran-
ten	heb	ik	wél	mooie	foto’s	gemaakt.	Onder	
andere de foto van de omslag van Hanna 
Hoekstra die de hoofdrol van Tiny speelt in 
de	film.	In	eerste	instantie	zou	er	een	andere	
hoofdrolspeelster zijn, Katja Herbers, maar 

niemand	van	de	filmploeg	kon	mij	vertel-
len waarom het uiteindelijk Hanna was 
geworden.

Tevens heb ik een foto gemaakt van de 
auto’s die in onze straat waren geplaatst, 
die	samen	met	de	figuranten	het	tijdbeeld	
van 1962 moesten weergeven (zie foto 
pag. 15). De opnames hebben nog tot vrij-
dag laat in de middag geduurd en hebben 
wel het een en ander teweeg gebracht in de 
Roothaanstraat.

Tijdens	het	vertrek	van	de	filmploeg	kreeg	
ieder	huis	uit	de	straat	een	fles	wijn	voor	
de overlast en medewerking die wij had-
den	verleend.	Ondergetekende	kreeg	twee	
bioscoopbonnen voor het herbergen van de 
vele	figuranten.	Tijdens	onze	straatborrel	
spraken we af dat we in maart 2016, wan-
neer	de	film	uitkomt,	als	straat	gezamenlijk	
naar de bioscoop gaan. Maar daar zullen 
we - met  twee bonnen - nog wel iets aan 
moeten bij leggen.

Deze foto is ontvangen van de dochter van 
Mevr. van Hest.
Links kleinkind Jesse, midden dochter Anke en 
rechts kleinkind Anne. Deze drie zijn figurant 
geweest voor de film maar dan in Amsterdam      Driek Verdonk
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Leefbaarheid

Nepal Loop Klimboom
Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen is Nepal dit jaar getroffen door twee 
zeer zware, en vele kleinere, aardbevingen. Ook Bungamati, het dorp waarbij ik zelf 
erg betrokken bij ben, is helaas zwaar getroffen. Mijn betrokkenheid is ontstaan in 
2001 toen ik daar vijf maanden als vrijwilliger op een basisschool heb gewerkt. 
Ik heb toen met de Engels leraar bij wij ik in huis woonde, Sukha, een organisatie 
opgezet om het onderwijs in Bungamati te stimuleren: Bungamati Foundation. 

Ik ben zelf na de aardbeving met 120 kilo ingezamelde kleding ook naar Bungamati 
geweest om te kijken hoe het er was en wat er moest gebeuren. Na aankomst op het vlieg-
veld en een eerste blik op de hoofdstad Kathmandu leek alles nog mee te vallen maar na 
aankomst in Bungamati zelf werd ik direct met mijn neus op de feiten gedrukt. 
De aanblik van een oorlogsgebied leerde ons al snel dat van alle gebouwen in Bungamati 
zo’n beetje een kwart was ingestort en 20 tot 30% niet meer veilig om in te verblijven. 
Iedereen sliep in het open veld met zelfgemaakte geïmproviseerde tenten van plastic, 
bamboe, hout en tin. Gelukkig was de gemoedstoestand van iedereen positief en gericht 
op de toekomst. Nu konden we samen met onze mensen ter plekke kijken wat wij vanuit 
Nederland konden doen om te helpen. 

De volgende dagen leerde de bezoeken aan onze scholen ons dat van de 145 klaslokalen 
op de scholen er 45 vernietigd waren of onbruikbaar. De scholen waren deze week voor 
het eerst weer open gegaan, zo goed en kwaad als dat ging. Meerdere klassen werden 
samengevoegd	in	een	lokaal	wat	soms	leidde	tot	60	leerlingen	in	een	lokaaltje.	Op	korte	
termijn waren er zeventien noodlokalen nodig waarvan zes op de zeer korte termijn bij 
twee scholen omdat de leerlingen daar anders in de open lucht les zouden moeten krijgen. 
En het regenseizoen stond op uitbreken. 

In	de	avonduren	hebben	we	gekeken	hoe,	en	met	welk	materiaal	we	zo	snel,	efficiënt	en	
goedkoop mogelijk noodlokalen konden bouwen. Bestand tegen de regen en minimaal 
twee tot drie jaar te gebruiken. De overheid heeft toegezegd onze scholen binnen die ter-
mijn weer op te knappen. We hebben besloten tijdelijke lokalen van plywood (triplex) te 
gaan bouwen met tinnen golfplaten als dak. De wanden worden geschilderd met waterbe-
stendige verf en de dragende delen die de bodem in gaan worden verstevigd met cement 
en steen. Het bouwen van een noodlokaal kost 1000 euro. 

Bij	terugkomst	ontstonden	er	allerlei	initiatieven	om	geld	in	te	zamelen	hiervoor.	Ook	
bij ons in de buurt, waar mijn dochter Caatje en haar vriendin Indy met Koningsdag geld 
hebben ingezameld en op 1 juli met de Klimboom een Nepal Loop hebben georganiseerd. 
Het was een geweldige ochtend in het Bonifaciuspark met ruim 400 leerlingen die voor 
Bungamati	het	ongelooflijke	bedrag	van	€ 7.079,71 bij elkaar gelopen hebben.
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Hiervan hebben we zeven noodlokalen kunnen 
neerzetten. 

De meeste kinderen in Bungamati kunnen nu geluk-
kig weer naar school, maar het zal nog jaren duren 
voordat Bungamati de gevolgen van de verwoesten-
de aardbeving weer te boven is. 

 Voor meer informatie kijk eens op www.bungamati.org 

 Jeroen de Haas 
 voorzitter Bungamati Foundation 
 Sint Bernulphuslaan 6 

Met trots tonen de kinderen hun bij elkaar gelopen 
bedrag van 7.079,71 euro. Een heel mooi bedrag.

Verslag

Straatborrel Roothaanstraat
Zondag 31 mei was het weer zover. Zeker al voor de achtste keer de jaarlijkse straatborrel 
voor de bewoners van de Roothaanstraat. Vorig jaar in verband met minder weer voor het 
eerst bij iemand in de tuin, waarbij er tevens nog gekeken kon worden naar de voetbal-
prestaties	van	Oranje.	Deze	keer	had	Margot	van	nr.	3	haar	tuin	beschikbaar	gesteld	voor	
de straatborrel en ook nu waren er dreigende wolken. Dankzij een groot zonnescherm en 

een grote partytent waren 
er toch voldoende (droge) 
sta- en zitplaatsen voor alle 
aanwezigen. Het vaste com-
mittee had de inkopen weer 
verzorgd en voor oud en 
jong was er ruim voldoen-
de. Zeker toen de nieuwe 
buurman van nr. 7 samen 
met zijn zoon aankwam om 
alvast kennis te maken met 
de buurt en ons met een 
zelfgebakken appeltaart 
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verraste. Het ijs was meteen gebroken en er werd volop kennisgemaakt, bijgepraat en 
gelachen. Baby’s werden met trots gepresenteerd door jonge ouders. Een buurman had 
duurzaam brood gebakken die door de andere buurman met zelfgemaakte pruimenjam 
werd belegd en verdeeld onder de aanwezigen. 
Ook	de	nieuwe	buurman	van	nr.	22	kwam	kort	even	alvast	kennismaken	en	vertelde	over	
zijn verbouwingsplannen. Die zouden echter nog even op zich laten wachten, omdat hij 
zijn	nieuwe	huis	beschikbaar	had	gesteld	voor	de	filmploeg	van	De	Helleveeg.	
De eerste bezoekers waren er om 15.00 uur en de laatste gingen rond 20.30 uur weer naar 
huis. Deze keer was het in verband met de royale inkopen en de onverwachte extra’s niet 
meer	nodig	om	nog	pizza’s	ter	afsluiting	te	laten	komen.	Het	potje	voor	de	financiële	
bijdrage bleek voldoende gevuld en er was nog behoorlijk wijn over. Het was weer een 
gezellige straatborrel, ondanks het mindere weer. Meteen maar weer een afspraak gemaakt 
voor 2016, dit keer in de tuin van nr. 28. 

Sjaak Verheijen, Roothaanstraat 21

Leefbaarheid

Halloween
Halloween is nearly here again, after the success of 
last year’s event we would love to invite you all to 
help us celebrate a spoooooooky evening around the 
neighbourhood.
On	Saturday	October	31st,	we	would	like	to	invite	
the children to dress up and trick or treat in the early 
evening, adults, please feel free to dress up as well to 
add to the spirit of the night. Due to the success of last year’s event, we also invite people 
to decorate their homes in a spooky theme. After the trick or treating there will be a Hallo-
ween party with prize giving and refreshments.
Please join us for a fun night around our spooky neighbourhood, it might be scary, it might 
be full of fright, but you will never know if you don’t show up for our Halloween party 
night!!!!!
More details to follow……

Matt Carroll

Halloween 
Het is weer bijna Halloween en na het succes van vorig jaar willen we jullie uitnodigen om 
er dit jaar weer een spoooookachtige avond van te maken.
Op	zaterdag	31	oktober	mogen	de	kinderen	zich	verkleden	en	in	de	vroege	avond	door	de	
buurt	gaan	voor	trick	or	treat.	Ook	de	volwassenen	mogen	zich	verkleden	om	de	sfeer	te	
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verhogen. Net als vorig jaar vragen we iedereen in de buurt de huizen in een spookachtig 
thema te versieren. Na de trick or treat zal er een Halloween feest zijn met een prijsuitrei-
king en iets te drinken.
Doe mee met een gezellige avond door onze spookachtige buurt, misschien wordt het eng, 
of vervult van angst, maar je zal het nooit weten als je er niet bij bent voor het Halloween 
feest!!!! Meer info volgt….

Matt Carroll

Column

Zomer geeft energie
Op het moment dat ik dit zit te schrijven is het een prachtige, warme zomerdag in 
augustus.
De tuindeuren staan open ik hoor de vogels kwetteren en de gierzwaluwen door de 
lucht scheren. 
Mijn man is bezig uitgebloeide knoppen uit de geraniums te knippen en rommel 
lekker wat in de tuin. Zelf ben ik helemaal in mijn nopjes met mijn gladiolen die half 
juli manshoog gegroeid, topzwaar van de bloe-
menpracht. En ook mijn Hibiscusstruik heeft rijk 
gebloeid. Zo leuk: ik heb deze van stekje - jaren 
geleden gekregen op een soort plantenruilbeurs 
georganiseerd door Sintenbuurt Zuid - met veel lief-
de opgekweekt tot de fraaie struik die het nu is. En 
onlangs heeft mijn lieverd een nieuwe, duurzame 
schutting geplaatst en dat was hard nodig. De oude 
was totaal verrot. 
Wat weer betreft hebben we best geboft: erg warm 
weer wisselde af met regen en minder warm weer en 
regelmatig	pakten	mijn	man	en	ik	de	fiets	of	we	
kuierden op ons gemak wat in de buurt rond. Zó 
hebben we van dichtbij de renovatie van de winkel-
panden aan de Heezerweg meegemaakt.  De panden 
zijn mooi opgeknapt en we zijn erg benieuwd wie zich 
hierin gaat vestigen. De slagerij ziet er in elk geval 
prachtig uit.
Helaas is Koningsdag dit jaar verregend, met name het 
feest ’s avonds. Al mijn hoop heb ik nu gevestigd op 
de Burendag in september. Al schrijvende bedenk ik 
mij dat (zoals ik toen aan mijn stekje van de Hibiscus 
gekomen ben) ik zelf ook best wat planten kan missen 
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die in onze tuin ‘over ‘ zijn, en die in een andere tuin wellicht heel welkom zijn.  Is dat 
geen leuk idee: met Burendag alle plantjes die je zelf niet meer nodig hebt, meenemen en 
ruilen met andere buren?! Meteen aanleiding voor een gezellig praatje. 
(Noot van de redactie: een leuk idee mevrouw Paalman en het is inmiddels gecommuniceerd naar de 
organisatie van de Burendag).

In juli zijn we ook naar het Boni-feest geweest en dat was leuk: veel kraampjes en een 
gezellige drukte. Wat ons wél opviel was dat er voor de jongste deelnemers relatief weinig 
te doen was. Het (enige) springkussen dat er stond, was wel heel druk bezocht.
Eind juli sprak ik één van de buren uit de Roothaanstraat: daar waren toen net de opnames 
afgerond	voor	de	Nederlandse	film	‘Helleveeg’.	Het	schijnt	dat	in	dit	(deels	autobiogra-
fische)	verhaal	de	familie	Koelewijn	óók	een	rol	gespeeld	heeft.	Ik	kan	me	inderdaad	
de rechtszaak herinneren waar destijds onder andere in het Eindhovens Dagblad over 
geschreven is. De buur vertelde ook dat deze straat tijdens hun jaarlijkse straatborrel 
afgesproken	heeft	om	in	maart	2016,	wanneer	de	film	gaat	draaien,	gezamenlijk	naar	de	
bioscoop te gaan om het eindresultaat te aanschouwen. 
Maar goed, ik eindig mijn schrijfsel nu met een warme groet, want mijn lieverd heeft een 
kopje thee ingeschonken en daar ga ik lekker van genieten!

Antoinetta Paalman

Energie

Nieuw kozijn voorraam met HR++ glas
Vorig jaar heb ik een stukje geschreven over het aanbrengen van Tonzon isolatiefolie 
onder de houten vloer van mijn woonkamer. Deze keer gaat het over de vervanging van 
het grote raam aan de voorzijde van mijn woonkamer. Hoewel ik al dubbel glas had vond 
ik	toch	dat	er	veel	kou	afstraalde	in	de	winter	van	dit	raam	en	vonden	wij	het	niet	fijn	
om op de bank bij dit raam te zitten. Het dubbel glas bleek ‘thermopane’ uit 1977 te zijn, 
‘oude meuk’ volgens de glaszetter die ik benaderd had voor deze klus. Helaas voor ons 
bleek het niet mogelijk om alleen het glas in het aluminium kozijn te vervangen voor 
HR++ glas en moest er een nieuw kozijn komen. Eigenlijk niet zo erg, want met een 
nieuw kozijn zou ik weer terug kunnen gaat naar een voorraam met een verdeling, zoals 
het ‘hoort’ voor onze wijk. Ik werd getriggerd door een advertentie van Belisol, die bij 
aankoop van een nieuw kozijn, het glas gratis meelevert. Een afspraak gemaakt bij Belisol 
in	Son	en	toen	bleek	dat	er	net	een	mooi	rank	aluminium	kozijn	profiel	was	uitgekomen,	
dat bedoeld was om ranke verouderde stalen kozijnen te vervangen. Het was wel een hele 
zoektocht	naar	het	meest	geschikte	profiel	voor	de	vlakverdeling,	die	moest	immers	zoveel	
als mogelijk lijken op het oorspronkelijke stalen kozijn met glas en schuine stopverfran-
den.	We	begonnen	met	een	rechthoekig	profiel	van	25	mm	breedte	als	meest	geschikt,	
maar	gelukkig	vonden	we	achterin	het	boek	nog	een	driehoekprofiel	van	33	mm	breed,	
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wat	erg	veel	lijkt	op	de	oude	stalen	kozijnen	van	onze	wijk.	Ook	wilden	we	eigenlijk	een	
vlakverdeling binnenin het glas met Wiener Sprossen, maar dat bleek bij een raam van 
deze afmetingen niet mogelijk. 
Circa acht weken later was het zover, de afspraak om het nieuwe kozijn te plaatsen, op 
15 januari. Hiervoor was een kraan nodig, maar daar was al rekening mee gehouden bij 
de aankoop. Er werd snel en professioneel gewerkt door de medewerkers van Belisol. Wel 
zag ik dat in de spouwranden asbestplaatjes aanwezig waren, maar die hoefden niet weg 
en zijn dus (onbeschadigd) blijven zitten. In circa twee uur was het oude raam verwijderd 
en het nieuwe raam netjes afgewerkt geplaatst. 
Meteen dezelfde avond al merkten we een aanzienlijke verbetering van het comfort. 
Het nieuwe raam (met HR++ glas) straalde niet meer koud af, dus we hoeven niet meer te 
discuzeuren over wie de bank bij het raam neemt en wie de andere bank. Dat het raam niet 
echt in zes vlakken is onderverdeeld zie je eigenlijk niet, behalve als je er zeer scheef voor 
gaat staan. 

In april hebben 
we nog HR++ 
glas laten plaat-
sen in de andere 
kozijnen beneden. 
Dit waren houten 
kozijnen, waarin 
(gelukkig) wel 
HR++ glas nog 
geplaatst kon 
worden.	Ook	
over deze werk-
zaamheden zijn 
we heel tevreden, 
heel deskundig 
en professioneel 

uitgevoerd door Stolk Glasservice Veldhoven. Nu maar even afwachten wat deze ingreep 
gaat betekenen voor onze gasrekening, want daar was het ons ook om begonnen. Meer 
comfort en lagere energiekosten. De eindafrekening van mei bij Eneco was hoopgevend in 
dit kader, we kregen weer geld terug en ons maandbedrag zakt van 135 naar 115 euro voor 
gas en elektriciteit, gebaseerd op verbruiken van circa 2000 kwh elektriciteit per jaar en 
circa 1300 m3 aardgas. Ik ga er van uit dat het bedrag nog lager wordt omdat we de vol-
gende winter voor het eerst volledig HR++ glas beneden hebben en een geïsoleerde vloer. 
Hierbij	moet	wel	gemeld	worden	dat	we	een	kinderloos	stel	zijn,	die	beiden	werken.	Onze	
verwarming staat overdag dus meestal op 15 gr. C en we hebben boven normaal geen 
verwarming aan, behalve op de badkamer. 

Sjaak Verheijen
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Leefbaarheid

La Festa dei Vicini
De zomervakantie is weer voorbij, de school begonnen en de herfst komt af en toe 
al een kijkje nemen. Maar houd die lange zomeravonden en vakanties in zonnige 
oorden nog even in gedachten. Op zaterdag 26 september is het weer zo ver, de derde 
editie van Burendag Sintenbuurt-Noord. 

Niet helemaal zoals jullie gewend 
zijn, dit jaar is er namelijk geen 
barbecue. Maar dat mag de pret niet 
drukken want dit jaar worden we 
verwend met heerlijke Italiaanse 
pizza’s. De pizzabus Da Portare, die 
elke woensdag te vinden is op het 
Mimosaplein, zal op Burendag in de 
Sintenbuurt Noord staan. Natuurlijk 
zal ook de bar weer aanwezig zijn 
voor een vino o birra om te pizza te 
begeleiden. Meer informatie over 
inschrijven en kosten vind je in de 
formulieren die bij iedereen binnen-
kort in de bus vallen.
En natuurlijk is er voor de bambini 
een kleurwedstrijd. In deze Witte-
Wel vind je de kleurplaat van deze 
Burendag. Kleur, verf en plak, vul 

je naam, leeftijd en adres in en lever de kleurplaat in op Burendag. Ideeën voor deze dag 
zijn natuurlijk welkom. Zo kwam mevrouw Paalman, onze vast columnschrijfster, met het 
idee om stekjes uit te wisselen op Burendag. Een erg leuk idee maar helaas valt Burendag 
in het verkeerde seizoen wist een buurman gespecialiseerd in groen ons te vertellen. 
Ciao.

Virginie van der Linden

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

Het bestuur
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Kleurplaat “La Festa dei Vicini”
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Voor de kinderen

Spooktocht
Ben je niet snel bang? Houd je wel van 
griezelen? Heb je stalen zenuwen? Kom dan 
naar de Halloween spooktocht op zaterdag 
31 oktober die georganiseerd wordt door 
Scouting Père Kersten Stratum. Voor alle 
kinderen tot 10 jaar is er om 19.00 uur een 
griezelige	spooktocht.	Om	20.30	uur	is	
iedereen met stalen zenuwen vanaf 10 jaar 
welkom.	Ouders/verzorgers	die	het	aandur-
ven mogen natuurlijk ook mee het bos in. 
De spooktocht duurt
ongeveer 45 minuten en aan het einde staat 
een lekker kopje warm bloed voor je klaar.
Het start-en eindpunt is het parkeerplaatsje aan het Rendierveld (in Schuttersbosch).
Met vriendelijke groeten namens Scouting Père Kersten Stratum,

Anneline Valstar

Oproep

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

Redactie

Mededeling 

Stickers 30 km
Het bestuur van onze wijk heeft nog 30 km stickers voor op groen- / grijsbakken. Wie er 
een of twee nieuwe wil om op de kliko’s te plakken, kan ze via de mail bestellen bij het 
bestuur, mailadres: info@wittewel-sintenbuurt.nl.
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Ondernemer in de wijk

Workshop bij Lunchroom Ferah
Omdat	ik	elk	jaar	iets	ongewoons	wil	doen	met	mijn	verjaardag	organiseerde	ik	dit	jaar	een	
workshop koken met mijn broers en zussen. Daar ik een lekkerbek ben en graag iets onbe-
kends doe vroeg ik de dames van “Ferah” of ze ook workshops gaven. Het antwoord was 
ja maar ik was wel hun eerste (maart 2015) waaraan ze dat gaven, zeiden ze eerlijk. Nou ik 
kan u zeggen het was geweldig en uiteindelijk heerlijk was.

We maakten gezamenlijk drie gerechten: Bulgur salade, Manti en Kömbe koekjes (zie foto 2)

Ik zou haast zeggen volgend jaar weer! De lunchroom heeft dagelijks heerlijke hapjes die 
steeds vers gemaakt worden uit de Turkse keuken en voor wie een keer géén hamburger 
wil, ga gerust naar binnen op de St. Bonifaciuslaan 15, telefoon (040) 73 70 402  
e-mail: lunchroomferah@hotmail.com.

Driek Verdonk

Kopie WitteWel 
Nogmaals wil de redactie, jullie als lezer van de WitteWel er op wijzen dat de wij geen 
artikelen plaatsen als deze anoniem worden aangeleverd. We brengen een wijkblad uit 
waar alleen maar stukken worden geplaatst als de schrijver van het stuk zich bekend maakt 
door zijn naam er onder te plaatsen. Laatst ontving de redactie een krantenknipsel met 
het verzoek dit te plaatsen, het was slechts een deel uit een krant met daarop geschreven 
“graag plaatsen in de WitteWel” zonder toelichting of/en naam afzender. Sorry maar dit 
plaatsen we niet. 

De redactie 
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Ondernemer in de wijk

Inktvulshop St. Bonifaciuslaan 17
Sinds maart 2015 is er op de Sint Bonifaciuslaan een nieuwe winkel gekomen “de Inkt-
vulshop’. Maar als je de winkel inloopt zie je al gauw dat je hier voor veel meer dingen 
terecht kunt. De eigenaar Piet Vallen is van vele markten thuis: 
Het hervullen van inkt cartridges maar ook verkoop van nieuwe cartridges en laserjet 
toners tegen zeer scherpe prijzen. Hij heeft een Copy & Print service. Tevens verzorgt hij
reclamewerk & beletteringen. Meneer Vallen heeft jaren lang ervaring en zal u graag te 
woord staan.
Wij	wensen	hem	een	fijne	samenwerking	met	de	buurt.
Piet Vallen is bereikbaar op telefoon. (040) 29 300 53 of per 
E-mail  eindhoven@inktvulshop.nl of kijk op www.inktvulshop.nl.

De redactie

Voor de kinderen

Roodborstje in iedere tuin
Zeker kent iedereen het roodborstje. Het vrij 
gedrongen vogeltje waarvan zowel mannetjes 
als vrouwtjes een opvallende bruinrode tot 
oranje keel hebben. De staart is roodbruin, de 
rug bruin en de buik lichtgekleurd. De zang is 
het hele jaar te horen. 
Hij begint ‘s ochtends te zingen als het nog 
donker is. Bij gevaar stoot hij de kreet ‘tsik’ 
uit. Een bijzonderheid van de roodborst is dat 
ook de vrouwtjes zingen, vooral in de herfst. Jonge vogels hebben een gespikkelde kop en 
borst. Het vogeltje is 14 cm lang. Tegen soortgenoten zijn zowel mannetjes als vrouwtjes 
heel agressief. Je ziet ze daarom heel dikwijls alleen. Zowel in de zomer als in de winter 
verdedigen zij hun territorium fel. Ze eten zowat alles wat in jullie tuin te vinden is. 
Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, larven, poppen, spinnen, slakken, regen-
wormen, eieren en bessen. Ze broeden in een klein nestje in gaten en spleten in muren, 
in heggen, in klimop, in bossen, in parken en in tuinen en leggen meestal vijf tot zes roze 
eieren met grijze en roestbruine vlekjes. 
Als je ze in je tuin ziet pikken, eten ze vaak de resten op die andere volgels laten vallen uit 
de vetballen. Misschien moet je dit jaar maar eens zelf van deze zaadvetballen maken! 
Dat is eigelijk heel gemakkelijk en leuk bovendien.
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Recept voor vetbollen
Gebruik ongeveer één deel frituurvet op één deel zadenmengsel. Dit is geen precisiewerk, 
de bol moet gewoon lekker gevuld zijn. Gebruik geen kippenvoer, deze zaden zijn te groot 
en te hard. Het frituurvet (verzadigd vet) moet ongebruikt en ongezouten zijn.
•		Smelt	frituurvet	in	een	pan.	Wacht	tot	het	warm	is,	maar	niet	heet.
•		Voeg	daar	al	roerend	het	zadenmengsel	aan	toe	en	laat	dit	mengsel	een	beetje	afkoelen.
•		Giet	de	warme	brij	in	een	vorm,	bijvoorbeeld	een	blikje,	een	melkkarton,	een	theeglas,	
of een halve kokosnoot.
•		Leg	daarin,	voordat	de	brij	stolt,	een	stevige	katoenen	draad	die	ruim	uitsteekt.	Zodra	de	
massa hard is geworden, kunnen de bollen buiten aan de draad worden opgehangen.

Nou veel plezier met je roodborstjes in de tuin.

Driek Verdonk

Leefbaarheid

Atb fietsen vanuit de Sintenbuurt-Noord
Tot voor kort vertrok er elke zondag een 
groepje	ATB	fietsers	vanuit	de	Roothaan-
straat.Het waren een paar mensen uit onze 
wijk	die	gingen	fietsen	in	ons	eigen	Heezer-
bos of op de Leenderhei. Er vertrekt bijna 
nog elke zondag en wel een groepje om te 
gaan	fietsen.
Wil je graag aansluiten? Je bent altijd wel-
kom. 
Vertrek 10.00 uur en wil je zeker weten of er 
gefietst	wordt	mail	even	naar	3k@driekver-
donk.nl en ik houd je op de hoogte.

Driek Verdonk

Infoavond Sintenbuurt-Noord 
Maandagavond 12 oktober a.s. basisschool ‘De Klimboom’. 
De koffie en thee staat klaar vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur.  
Onderwerpen: Witschilderproject 2016  /  Gastspreker Energie 040  /  
Mededelingen van bestuur  /  Mogelijkheden digitale buurt.


