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Redactioneel
Van de redactie: wat was dat de afgelopen 7,5 jaar? Op 26 mei 2009 is het bestuur wat 
tot heden actief is in deze wijk voor het eerst bij elkaar gekomen en heeft elkaar de hand 
gegeven met de uitspraak “ dat gaan we doen voor onze wijk”. Mijn rol zou zijn de ver-
zorging van het wijkblad en de grafische uitstraling van de wijk.
Zo brachten we, toen nog samen met Marc Visschers, het eerste wijkblad uit met de oude 
omslag van het vorig bestuur. Mijn visie was dat we een blad konden uitbrengen zonder 
sponsors (behalve de gemeente) en ik besloot de omslag per nummer te wijzigen en een 
nieuwe uitstraling te geven. Een logo werd ontworpen en we hadden zelfs briefpapier, 
gemaakt op mijn laserprinter.
De stukjes werden aangeleverd door bijvoorbeeld Bas van Pelt met zijn column en van de 
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andere bestuursleden kreeg ik geregeld artikelen zoals de verhalen achter de straatnamen 
van Marc Visschers. Kinderen kwamen aan het woord, de voortgang van de kruidentuin 
werd besproken, gevolgd door de recepten. Mevrouw Antoinetta Paalman deelde met ons 
haar wel en wee. Ook u Mevr. Paalman, leuk u geregeld gesproken te hebben. 
Verslagen over wijk activiteiten zoals het buurpad, Koningsdag en burendag, interviews 
met ondernemers uit de wijk. Wat was het verrassend om er achter te komen dat iemand 
die je alleen kent van die straat verderop ineens een industrieel ontwerper blijkt te zijn. 
Gemopper over hondenpoep en speeltoestellen, al dan niet legaal. Alles is zowat de revue 
gepasseerd. De redactie probeerde er dan mooie foto’s bij te plaatsen. Zo stond ik met 
mijn camera in de set van de Helleveeg foto’s te schieten die ik ook nog eens stiekem in 
ons wijkblad heb geplaatst. Dit maakt het maken van zo’n blad juist leuk. 

Met mijn grafische achtergrond was verplaatsen van een deadline mij onbekend en wilde 
ik altijd dat de WitteWel op tijd op de mat lag. Als je woordblind bent, zoals ik, is het heel 
fijn dat je wordt geholpen door iemand die de teksten naleest en, waar nodig, zinnen iets 
herschrijft. In het prille begin deed ik dat met Marc Visschers maar al gauw heb ik hulp 
gekregen van Virginie van der Linden die mij daar perfect in aanvoelde en mijn deadline 
respecteerde en zich daar ook zeer goed aan hield. Taalfouten werden er zo goed als geen 
achtergelaten en er werd door haar ook gelet op tegenstrijdigheden. We waren een mooi 
team. Maar voor mij is het even goed zo, ik heb vorig jaar aangegeven aan de andere 
bestuursleden dat ik er mee wou stoppen en heb tot na het WitschilderProject nog mijn 
beste beentje voor gezet maar nu is het klaar. Graag help ik diegene die dit wil voorzetten 
op weg en zal haar/hem inwerken en bijstaan bij de eerste nummers. 
Voor mij is het na 7,5 jaar klaar! Graag gedaan maar punt uit.

Driek Verdonk

Van de voorzitter
Hierbij de laatste WitteWel van Driek en vanaf deze plek wil ik Driek hartelijk bedanken 
voor zijn enorme inzet om vanaf 2009 drie keer per jaar een WitteWel te publiceren, de 
posters voor de infoavonden en de extra edities van ons wijkblad maken. Het in elkaar 
zetten van een nieuwe WitteWel was elke keer weer een flinke klus voor Driek en het 
halen van de deadlines bij de drukker was toch elke keer weer een flinke uitdaging, meest-
al veroorzaakt door het (te) laat aanleveren van de kopij.  Op dit moment hebben we nog 
geen opvolging van Driek en we moeten ons nog beraden hoe we verder met de WitteWel 
willen gaan.  Het blijft natuurlijk leuk om een ‘papieren’ wijkblad te hebben als buurt in 
de huidige frequentie naast allerlei digitale media. Maar we staan ook open voor de andere 
initiatieven in de buurt (WhatsApp, Facebook, internet) en het zou meer dan welkom zijn 
als iemand uit onze buurt toch het initiatief wil nemen om het wijknieuws te verzorgen, in 
welke vorm dan ook.
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Nog even de opsomming van de huidige wijkmedia:
• Internetsite: www.wittewel-sintenbuurt.nl
• Facebook: Sintenbuurt Noord, een besloten groep waar je je voor kan aanmelden
• Mail-adressenlijst voor Nieuwsflits:  indien je die ook wil ontvangen meld je aan via de 
website
• WhatsApp Sintenbuurt-Noord, aanmelden kan via beheerder 06 41247536

Het WitschilderProject verloopt op zich voorspoedig en inmiddels worden meer dan 170 
huizen geschilderd door Liebregts. Het was een leuk gezicht om allerlei schilders op hun 
steigers actief te zien in onze buurt en de uitstraling van al die witte muren en overstekken 
is beduidend beter geworden. We hebben inmiddels diverse reacties vanuit de buurt over 
het schilderen ontvangen en zullen die vragen verder oppakken met Liebregts. 
Ik wil hierbij ook Lennart van Liere bedanken voor zijn bijdrage aan het Witschilder-
Project. Helaas heeft Lennart wel besloten om te stoppen met zijn ondersteuning aan het 
bestuur door zijn andere werkzaamheden.

Het is dus onzeker of er nog een volgende WitteWel komt op korte termijn maar in ieder 
geval veel leesplezier met deze editie.

Dick Andriese

Leefbaarheid

Nieuw bestuur gewenst
In een vorige editie van de WitteWel 
heb ik aangegeven dat we op zoek 
zijn naar nieuwe bestuursleden om jaarlijks een bestuurslid te vervangen. Lennart 
van Liere heeft ons tijdelijk ondersteund en we hebben verder geen reacties mogen 
ontvangen op mijn oproep voor nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur zit in-
middels sinds 2009 in het zadel en een aantal bestuursleden hebben aangegeven dat 
het tijd wordt voor een nieuw bestuur. We zijn dus op zoek naar mensen die zich een 
aantal jaren willen inzetten voor onze buurt. 
Het huidige WitschilderProject wordt nog afgerond door het huidige bestuur dus hier 
zal de komende 12 jaar geen aandacht aan te worden besteedt. Er zijn natuurlijk genoeg 
zaken waar een bestuur zich op kan richten: gebruik sociale media, parkeren in onze 
buurt, initiatieven zoals zonnepanelen, activiteiten zoals buurtborrels, etc. Vanuit het hui-
dige bestuur is het de intentie om met een kleine bezetting het nieuwe bestuur op weg te 
helpen. Heb je belangstelling of leuke ideeën als acties voor een nieuw bestuur, neem dan 
contact met ons op (zie onze (mail) adressen op de internetsite).

Dick Andriesse
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Leefbaarheid

Koningsdag 2016
Oei, wat hadden we slecht weer dit jaar! Het bleef 
met bakken uit de hemel komen. Gelukkig kon-
den we terecht in basisschool De Wilakkers: het 
feest ging door! Niet in onze eigen wijk, maar aan 
de andere kant van de Piuslaan en dat was net zo 
gezellig. Het feest begon met de Koningsborrel, 
waar het podium in de school ideaal bleek voor de 
Sintenbuurtquiz, gepresenteerd door twee fantas-
tische presentatoren. Met genoeg hapjes, volop te 
drinken en een groot aantal buren was het weer 
een supergezellige avond.
 
Koningsdag zelf was grauw en nat. De fietstocht ging door – de route werd die ochtend 
nog snel bepaald – maar de opkomst was gering. Gelukkig bleef het wel even droog en 
waren er weer mooi versierde fietsen te bewonderen en konden de prijzen worden uitge-
reikt. Ook de rest van het inmiddels bekende programma kon doorgaan: alles warm en 
droog in de centrale hal van De Wilakkers. Alleen de springkussens, waar we dit jaar extra 
mee wilden uitpakken, bleven ongebruikt op het schoolplein staan. Alles was drijfnat. 
Volgend jaar bestellen we ze gewoon weer, inclusief een lekker zonnetje! En zijn er nog 
meer ideeën, dan horen we dat graag! Tot volgend jaar.
Ideeën zijn welkom via koningsdagsintenbuurt@gmail.com

Nicolette, Jessica, Marjo en Ilse

Leefbaarheid:

Burendag 2016
Burendag valt dit jaar op zaterdag 24 september en na het 
succes van vorig jaar hebben we de pizzabus Da Portare weer 
gevraagd om heerlijke pizzas voor ons te maken. Natuurlijk 
zal er ook gezorgd worden voor een drankje. Alle ingredien-
ten dus om onder het genot van een hapje en een drankje de 
zomer af te sluiten met de buren. Heb je ideeen, suggesties 
of vragen dan kan je altijd contact opnemen via virginie@
bartvdl.nl. Meer informatie volgt binnenkort via Facebook en 
de inschrijfformulieren.

Virginie van der Linden
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Leefbaarheid:

Halloween 2016
Halloween zit er ook weer aan 
te komen. Ook dit jaar zul-
len we voor de kinderen een 
spookachtige avond organise-
ren op maandag 31 oktober. De kinderen kunnen eng verkleed langs de deuren gaan en 
natuurlijk mogen de volwassenen ook meedoen! Ook vragen we jullie weer de huizen in 
onze buurt zo eng mogelijk te versieren in de halloween sfeer.
Nadat alle kinderen hun rondje door de beurt hebben gelopen zal er wederom een prijsuit-
reiking zijn en iets te drinken. Dus doe ook dit jaar weer mee aan een gezellige spannende 
halloween avond. Meer informatie volgt nog via de website en Facebook.

Virginie van der Linden

Kruidentuin

Kruidenrecept salie
De zomer begon wisselvallig, en het heeft ook veel geregend. Maar uiteindelijk werd 
het toch nog heel warm en verdiende deze zomer een plaatsje in de top tien van 
warmste zomers in Nederland ooit. Voor sommige planten in de kruidentuin is het 
warme weer een beetje te veel van het goede, maar niet voor het kruid dat we deze 
keer centraal stellen: salie. Deze plant houdt erg van de zon en groeit het liefst op een 
warme en beschutte plek. 

In onze kruidentuin staan drie soorten salie: de ‘echte’ salie met groene blaadjes (Latijnse 
naam: Salvia officinalis), een versie met mooie paars-grijze bladeren (Salvia officinalis 
‘purpurascens’) en eentje met een driekleurig blad: groen met een wit-roze randje (Salvia 
officinalis ‘tricolor’). De planten worden ongeveer 40-50 cm hoog en bloeien in de maanden 
juni en juli met kleine lilakleurige lipbloemetjes die veel bijen en hommels trekken. 
Van oorsprong komt salie uit het gebied rond de Middellandse Zee. 

De Latijnse naam ‘Salvia’ komt van het Latijnse woord salvere en betekent redden of gene-
zen. De Romeinen kenden het kruid dan ook vele geneeskrachtige werkingen toe (zie ook 
hieronder). Salie wordt ook al eeuwenlang gebruikt om een lang leven te bewerkstelligen. 
Zo luidt een oud Engels gezegde: “He that would live for aye, must eat sage (= salie) in 
May.” In ons land werden saliebladeren meegekookt in de melk. Deze saliemelk werd voor 
de nacht gedronken en werkte rustgevend. Zo rustgevend dat Potgieter in 1841 in een van 
zijn boeken het personage Jan Salie ten tonele voert, die saliemelk in plaats van een stevig 
glas bier drinkt. Deze figuur zou symbool staan voor de trage 19e-eeuwse, Nederlandse 
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geest. Nog steeds is Jan Salie synoniem voor een sukkel, iemand zonder energie en doorzet-
tingsvermogen.

Salie wordt veel gebruikt in de Italiaanse keuken. De blaadjes kunnen verwerkt worden 
in vlees- en visgerechten, maar ook in sauzen en soepen. Gebruik er wel niet teveel van, 
omdat de smaak van salie makkelijk die van andere kruiden kan overheersen. We maken 
hier een ‘zomers’ Italiaans recept, waarin niet alleen salie, maar ook rozemarijn (ook te 
vinden in onze kruidentuin) gebruikt wordt. 

Recept gnocchi met courgette in salie-tomatensaus

Benodigdheden voor 4 personen:
500 gram gnocchi
2 courgettes
200 gram spekreepjes
400 gram tomatenblokjes (blik)
blaadjes salie (ongeveer handvol)
3 theelepels rozemarijn (gehakt)
100 gram (grof) geraspte Parmezaanse kaas
2 teentjes knoflook (geperst of in hele kleine stukjes gesneden)
4 eetlepels olijfolie
peper en zout

Bereidingswijze:
Snij de salieblaadjes fijn. Verhit 
twee eetlepels olijfolie in een 
koekenpan en bak het spek, de 
gnocchi en salie in tien minu-
ten goudbruin en gaar. Schep 
regelmatig om. Snij ondertussen 
de courgettes in redelijk grote 
stukken. Verhit de rest van de 
olijfolie in een grote hapjespan 
en fruit de knoflook een minuut. 
Voeg de courgettes, rozemarijn, 
peper en zout toe en bak alles 
vijf minuten op middelhoog 
vuur. Voeg daarna de tomaten-
stukjes toe en kook dit op hoger 
vuur wat in totdat een saus 
ontstaat. Serveer de gnocchi met 
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de courgettes in de salie-tomatensaus en bestrooi met de parmezaanse kaas. Voor een vegeta-
rische variant kunnen de spekreepjes weggelaten worden. Eet smakelijk!

Geneeskrachtige werking
Ten slotte: er wordt gezegd dat salie ook medicinale krachten heeft. Het werkt ontsmettend 
en wordt daarom gebruikt tegen keelpijn, aften, en ontstoken amandelen en tandvlees. Van 
de blaadjes kun je een sterke thee zetten om te gorgelen en spoelen. Let op: drink deze sterke 
thee niet op, want hoge concentraties salie zijn giftig. Salie zit ook verwerkt in sommige 
tandpasta’s: het maakt de tanden witter. Ook zou salie verlichtend werken bij astma, opvlie-
gers en helpen bij de spijsvertering, vooral van wat ‘vetter’ voedsel. Proberen dus maar!

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.

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

Ondernemer uit de wijk

Nieuwe ondernemer: Raad voor Ruimte
Sinds maart van dit jaar is er weer een nieuwe 
ondernemer in de wijk. 
Thijs Koerselman woont sinds 2010 aan de 
Rielseweg, samen met zijn echtgenote en twee 
dochters. Onder de naam ‘Raad voor Ruimte’ is 
Thijs zelfstandig adviseur op gebied van ruimte-
lijke ordening en planologie. Bestemmingsplannen 
en zogeheten ruimtelijke onderbouwingen voor 
een omgevingsvergunning vormen de kern van 
het werk dat Raad voor Ruimte doet. Thijs heeft 
voorheen altijd zijn vak uitgeoefend in dienst van 
(grotere) adviesbureaus, maar hij vond dat de tijd 
rijp was om dit op eigen kracht te gaan doen.

Nagenoeg iedereen heeft weleens gehoord van een bestemmingsplan of een omgevings-
vergunning, zeker als je al eens te maken hebt gehad met een bouwplan dat je wilt gaan 
uitvoeren. De gemeente heeft nagenoeg altijd één van deze documenten nodig voordat 
een bouwplan uitgevoerd kan worden. De gemeente kan dit zelf doen, maar het komt ook 
regelmatig voor dat aan de initiatiefnemer gevraagd wordt deze aan te leveren. Het opstellen 
van deze documenten vraagt de nodige kennis van wet- en regelgeving en beleid vanuit alle 
overheidslagen. Dit is één van de diensten die Raad voor Ruimte aanbiedt.
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Voordat de gemeente een definitief besluit kan nemen over een bestemmingsplan of om-
gevingsvergunning moet de gemeente altijd een procedure doorlopen. Onderdeel van deze 
procedure is de mogelijkheid voor omwonenden om hun ideeën en bezwaren kenbaar te 
maken over een ontwikkeling. Ook het begeleiden van deze procedures en het opstellen van 
deze zogeheten inspraakreacties en zienswijzen is onderdeel van de diensten van Raad voor 
Ruimte.

Een gedeelte van de werkzaamheden doet Thijs van huis uit, met name als het een vraag 
van een particuliere partij betreft. Maar het grootste gedeelte van het werk wordt gedaan in 
opdracht van gemeentes, waarbij het werk op het gemeentehuis wordt uitgevoerd.

Heb je zelf plannen om te gaan bouwen en daarvoor een bestemmingsplan nodig, ben je het 
niet eens met een bouwinitiatief of wil je meer weten over de diensten van Raad voor Ruim-
te, neem dan gerust eens een kijkje op de website www.raadvoorruimte.nl.

Van de Redactie

Voor de kinderen

De Kauw
Eigenlijk helemaal geen lelijk beest en ook een beetje in het verkeerde daglicht 
gesteld bij veel mensen. Omdat ze meestal met meerderen bij elkaar zitten en ze dan 
aan de bekende film van Hitchcock doen denken: ‘The Birds’.
De grootte van de vogel is een stuk groter dan de merel. Hij meet 34 cm, heeft een 
spanwijdte van 70 cm en lichte, hel grijze ogen. 

Het beest is zeer slim en kan zelfs erg tam gemaakt worden. Vroeger hadden meerdere men-
sen een kauw als huisdier. Vandaag de dag mag je geen kauwen meer houden als huisdier. 
Wanneer ze in gevangenschap geboren zijn, mag het weer wel! Kauwen leven in grote(re) 
groepen en blijven als paartje hun hele leven bij elkaar.  Wanneer je ze in de tuin ziet, zullen 
ze vaak niet lopen, maar zich voortbewegen alsof ze huppelen. 

Ze eten graag uit prullenbakken of plastic zakken die ze zeer slim samen opentrekken. 
Noten krijgen ze met hun snavel niet open, maar door ze van een hoogte te laten vallen wél. 
Wanneer ook dat niet lukt, gooien ze de noot op de weg en wachten tot er een auto over heen 
rijdt. De eigenaar van Turkse winkel Öztürk vertelde me dat hij geen noten meer buiten zet 
in zijn rekken. “De kauwen jatten nog meer dan Nederlanders”, zei hij breed lachend, “en ze 
ruimen de schillen nog niet eens op”.

Kauwen zijn sociale dieren, die overigens net als apen één van de weinige dieren zijn, die 
elkaar (aan volwassen beesten) eten geven. De kauw eet: zaden, bessen, wormen, rupsen, 
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ongewervelde dieren en afval van 
mensen, zoals brood, vlees en heel 
graag kattenvoer.

Hun bouwtechniek is niet zo 
gestructureerd: ze bouwen hun nest 
hoog in de boom van takken en deze 
nesten zijn soms wel een meter in 
doorsnee. De kauw legt 4 à 5 eieren, 
ergens tussen april en juni. De 
broedtijd is 16 tot 18 dagen en na 30 
tot 35 dagen vliegen de jonge vogels 
uit. Ze worden nog lang door de 
ouders geholpen met eten. Leuk om 

te zien is dat jonge vogels die - net zo groot als hun ouders - hen maar achterna blijven lopen 
om eten aangereikt te krijgen.
Wil je na het lezen ook een kauw als huisdier of als vaste bezoeker van je tuin? Denk dan 
eerst even goed: na de kauw word namelijk wel 60 jaar en is nooit alleen.

Driek Verdonk

WitschilderProject

Witschilderen - De tussenstand
Vlak voor de zomer is het WitschilderProject 2016 
dan toch echt van start gegaan. In juni is het werk nog 
geplaagd door het slechte weer maar inmiddels zit de vaart 
er goed in. Liebregts is in de wijk aan de slag, sommige 
bewoners hebben een eigen schilder ingeschakeld en weer 
anderen hebben de verfroller zelf in de hand genomen. En 
het resultaat is goed te zien. Pas na de schilderbeurt blijkt 
hoe grauw de woningen op sommige plaatsen eigenlijk al waren. De woningen die inmid-
dels een nieuwe jas hebben gekregen, stralen en sprankelen in de zomerzon.

Onze wijk heeft 261 woningen. Vrijwel alle woningen hebben een offerte ontvangen van 
Schildersbedrijf Liebregts. Uitzonderingen hierop zijn bewoners die op voorhand hadden 
aangegeven het schilderwerk niet door Liebregts te willen laten uitvoeren. Ook konden 
enkele woningeigenaren niet worden bereikt. In juli 2016 had Schildersbedrijf Liebregts 170 
opdrachten binnen en hadden 16 bewoners bij Liebregts aangegeven zelf te gaan schilderen. 
De overgrote meerderheid van de wijk doet dus zondermeer mee. Het wijkbestuur heeft 
een lijst met deelnemers en afgewezen offertes gekregen, zodat wij kunnen controleren of 
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de juiste projectkorting wordt berekend. Liebregts heeft in ieder geval laten weten goede 
hoop te hebben dat zij de 200 opdrachten gaan halen. Alle deelnemers hebben het advies van 
Sigma Coatings en het wijkbestuur gevolgd en hebben gekozen voor een schilderbeurt in 
twee lagen.

Liebregts verwacht in september 2016 klaar te zijn met het schilderwerk. De meeste bewo-
ners die zelf schilderen zullen dan ook wel klaar zijn. Dan zal het wijkbestuur de balans 
op maken en achterblijvers aan gaan spreken. Eén van die achterblijvers is in ieder geval 
Woningcorporatie Trudo. Zij heeft nog 6 woningen in onze wijk en wil niet meedoen met 
het project. Het wijkbestuur beraadt zich nog over stappen richting Trudo. Eén mogelijkheid 
die wordt overwogen is dat wij de publiciteit gaan zoeken over de houding van Trudo.

Met betrekking tot de uitvoering door 
Liebregts heeft het wijkbestuur enkele 
signalen gekregen dat de administratie 
niet op orde is en dat de uitvoering niet in 
overeenstemming zou zijn met de offertes 
en het verftechnisch advies van Sigma 
Coatings. Het wijkbestuur heeft hierover 
navraag gedaan bij Liebregts en Jos 
Broekx van Sigma Coatings. 
Het voert te ver om alle vragen en de 
antwoorden van Liebregts in dit artikel te 
behandelen, maar alle informatie hierover 
staat op onze website: www.wittewel-sin-
tenbuurt.nl. Jos Broekx heeft in ieder 
geval bevestigd dat tijdens zijn contro-
lebezoek het werk conform zijn advies 
werd uitgevoerd. Het volledig bezoek-
verslag van Jos is overigens ook op onze 
website te vinden. Voor wat betreft onze 
opmerkingen over de gebrekkige admi-
nistratie, vind het wijkbestuur de reactie 
van Liebregts nog niet helemaal bevredi-
gend. Tijdens de volgende bestuursverga-
dering zullen wij bespreken hoe we hier 
verder mee omgaan. 

Als zich tijdens het vervolg van het project nog nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan 
berichten wij hierover op onze website en Facebook. 
Zodra het project voor Liebregts afgelopen is, maakt het wijkbestuur de eindbalans op. 
Tevens zullen wij dan inventariseren welke adressen niet hebben meegedaan en de eigenaren 
hiervan wijzen op hun verplichtingen. 

Vier bewoners aan het schilderen in de Piuslaan
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Meedoen maar nog niet aangemeld? 

Neem dan contact op met Liebregts of meedoen nog mogelijk is:
•  Via het contactformulier op de website van Schildersbedrijf Liebregts:  

www.liebregts.com/contact.
• Door een mail te sturen naar Schildersbedrijf Liebregts: algemeen@liebregts.com.
• Doorgeven aan de medewerker van Schildersbedrijf Liebregts die de wijk bezoekt.

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

Marc Visschers

Leefbaarheid

Social Media in de Sintenbuurt-Noord
In onze buurt gebruiken we verschillende (sociale) mediakanalen om iedereen op de 
hoogte te stellen van alles dat speelt in de buurt. Vooral de WhatsApp groep en Face-
book worden veelvuldig bezocht en gebruikt. Het is alleen niet altijd even duidelijk 
wat nu precies de gedragsregels zijn van deze kanalen, daarom besteden we hier nog 
maar een keer aandacht aan.

WhatsApp:
Met name de regels binnen de WhatsApp groep, met 128 gebruikers worden niet door ieder-
een nageleefd wat er toe lijdt dat sommige deelnemers de groep verlaten. Het doel van deze 
WhatsApp groep is sociale controle in de buurt en met name inbraak en vandalisme pre-
ventie. De groep is bedoeld om een korte mededeling te doen over een inbraak, evenement, 
afval of gevonden voorwerpen. Reactie op deze opmerkingen, hoe aardig bedoeld ook, zijn 
niet bedoeld voor in deze groep en kunnen aan mensen persoonlijk gestuurd worden. Hier-
mee voorkomen we dat alle deelnemers ontelbare ongewenste berichten ontvangen. Het is 
dus de bedoeling dat deze groep puur functioneel wordt gebruikt voor korte mededelingen. 
Wil je bijvoorbeeld iets lenen of ben je ergens naar op zoek, zet dit even op Facebook in 
plaats van in de WhatsApp groep. 

Met het bestuur zijn we bezig stickers en borden te regelen om in de buurt te verspreiden 
waarop staat dat deze buurt gebruikt maakt van een WhatsApp groep als preventie middel.

Aanmelden voor deze groep: 
Kan via een bericht naar een van de beheerders 
06 41 24 75 36 (Evelien) of 06 14 89 7000 (Virginie) met het verzoek je toe te voegen en je 
naam en adres in de buurt. 
Ook voor vragen over het gebruik kan je bij de beheerders terecht.
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Facebook
De Facebook groep heeft inmiddels maar liefst 185 leden en ook hier wordt regelmatig 
gebruik van gemaakt. Dingen die mensen over of te koop hebben, gevonden voorwerpen en 
artikelen die van toepassing zijn op onze buurt komen voorbij. Ben je nog geen lid van de 
groep en wil je dat worden dan kan je via Facebook een verzoek indienen om lid te worden. 
Zijn je buren net bij ons in de buurt komen wonen? Vertel ze over onze social media zodat 
ze zich kunnen aanmelden en als ze het leuk vinden kunnen ze zich in de Facebook groep 
even kort voorstellen.

Virginie van der Linden

Ingezonden brief

Bedankt!
Drie jaar geleden heeft Driek mij gevraagd of ik wou helpen met de redactie van de 
WitteWel. Drie jaar heb ik samen met Driek de WitteWel mogen samenstellen. Tot dan toe 
wist ik niet hoeveel tijd en energie er in ons wijkblaadje werd gestopt. Gelukkig beschik-
te Driek over de kennis en vooral enorme gedrevenheid om de WitteWel elke keer weer 
gevuld te krijgen met boeiende artikelen over en voor onze wijk. Driek was degene die 
de artikelen bedacht die in de WitteWel kwamen, iedereen achter zijn vodde aan zat om 
alles optijd binnen te krijgen en zorgde voor een proffesionele opmaak en een WitteWel 
die elke editie weer netjes gedrukt bij iedereen op de mat lag. Ook Mevrouw Paalman ver-
dient natuurlijk een speciaal bedankje voor haar inzet en enthousiasme waarmee zij elke 
editie weer haar avonturen en gedachtes met ons deelde. Ook de dames van de kruidentuin 
hebben ons van vele recepten en informatie voorzien. Jammer genoeg lijkt het erop dat we 
geen opvolgers gaan vinden die de WitteWel willen voort zetten. Ik heb met veel plezier 
samen met Driek de WitteWel gemaakt en wil Driek dan ook via deze weg bedanken voor 
zijn enorme inzet voor onze wijk: Driek bedankt!

Virginie van der Linden

Leefbaarheid

Zwembadje roestbak
Zoals al lang bekend was, zou de gemeente iets gaan doen aan het zwembadje in ons park. 
Vanaf ongeveer 1975 zit er al geen water meer in, ligt het altijd vol met bladeren en ander 
vuil wat je zoal in een park aantreft.

Met de heropening van het park in 2013 werd er al beloofd dat het zwembadje een nieuwe 
bestemming zou krijgen. Nu, drie jaar later, is het dan zover. De gemeente heeft een 
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ontwerp gemaakt: het zou een waterspeelplaats met drie water-spuitende speeltoestellen 
worden en zou afgelopen 26 juni in gebruik worden genomen tijdens het Bonifeest in het 
park. 

Ik ben al eens gaan kijken tijdens de bouwwerkzaamheden op 14 juni 2016 en toen moest 
er nog veel gedaan worden.

De drie toestellen zijn grotendeels gemaakt van roestvast staal en hier en daar wat hout. 
Door aan een wiel te draaien komt er door middel van een kraan  water uit het toestel, dat 
vervolgens via een goot naar twee bakken stroomt, waar het water wegloopt over de vloer 

naar een centraal putje van 
het voormalig zwembadje. Op 
de vloer zijn grote vissen en 
enkele eilandjes gecreëerd. 
De andere twee toestellen 
hebben ongeveer dezelfde 
opzet en zijn voor kinderen 
volgens mij lekker om met 
water te kliederen.

Maar helaas: nog geen vier 
weken na de opening is er al 
het een en ander stuk en is de 
vloer erg roestig geworden 

De werkzaamheden op 14 juni j.l.

Roestige baan rechts in de afgesloten waterspeelplaats



15

van het grondwater dat voor de speeltoestellen wordt opgepompt. Door de stroeve (zeer 
kleine verlijmde steentjes) vloerstructuur die men gekozen heeft, laat het grondwater een 
roestkleurig spoor (roestafzetting) achter. Dat ziet er niet bepaald mooi uit. 

De toestellen zijn nu buiten gebruik en het is weer als of ze al jaren niet meer gebruikt 
zijn. Ze zijn zelfs al voor een deel vernield. Jammer van ons belastinggeld dat de 
gemeente hier de opdracht voor geeft en vooraf onvoldoende onderzoekt of de gekozen 
materialen toepasbaar zijn voor zo’n project. Ben benieuwd hoelang de kinderen moeten 
wachten voordat ze weer in het park met deze speeltoestellen kunnen spelen.

Via deze link vind je het artikel dat het Eindhovens Dagblad eraan gewijd heeft:
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/bonifaciuspark-eindhoven-officieel-her-
opend-1.3882480.

Driek Verdonk

Column

Het wordt herfst 
De zomer 2016 is in meerdere opzichten onstuimig te noemen. Later dan gewoonlijk zijn 
mijn lief en ik aan de gang gegaan met onze eenjarige bloeiers in onze tuin. Enerzijds 
had dat te maken met het WitschilderProject, anderzijds met het feit dat mijn lieverd niet 
meer zo vlot uit de voeten kan. 
Ik had dat eerder al gedacht te merken omdat hij niet meer zo graag op de ladder stond 
om bijvoorbeeld de ramen te lappen, maar ook omdat hij wat vaker ging zitten en veel 
liever ging fietsen in plaats van ons dagelijkse wandelingetje door de wijk.
Terwijl van de zomer de regen met bakken uit de lucht viel, waren wij weer een weekje 
uitgenodigd bij onze dochter in Nijverdal. Altijd gezellig en met name voor mijn man 
een feest van herkenning. Hij is in de Achterhoek geboren en heeft in die week te kennen 
gegeven dat hij eigenlijk heel graag daar weer wil gaan wonen.
Dus gaan we ons huis hier te koop zetten en gaan we begin volgend jaar naar een mooie 
aanleunwoning nabij het bejaardenhuis waar mijn schoonzoon werkt. Nu komt het dus 
heel goed uit dat ons huis net geschilderd is: hopelijk heeft dat een gunstige invloed op 
de verkoopprijs!
Terwijl mijn man vooruit kijkt, kijk ik stiekem achterom. Want ik heb hier een leuke en 
fijne tijd gehad met veel memorabele momenten. Ik denk aan de Koninginnedagen, aan 
de kindertjes die we limonade schonken bij de opruimdagen, aan kleurige lampionnen 
met glunderende kindersnoetjes.  Onze eigen kinderen die trots waren op hun ‘groei-
streepjes’ in de meterkast. Die ze destijds elke vier à vijf maanden mochten aftekenen. 
Wat is de tijd omgevlogen!
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Maar ook toen de wijk figureerde in een heuse speelfilm en ik het huis van mevrouw Van 
Hest dacht te herkennen toen ik in de bioscoop zat.  Ik word er bijkans sentimenteel van… 
Tijdens onze dagelijkse wandelingen liepen we altijd over de Heezerweg en de Boni-
faciuslaan: wat hebben we daar veel winkels zien komen en helaas ook weer zien gaan. 
En nu is ook de tijd gekomen dat wij gaan: we genieten hier nog van de nazomer en gaan 
dan onze eigen herfst tegemoet. Wel met een glaasje port, een kaasje en een kaarsje: 
u weet inmiddels dat wij daar graag van genieten. 
Dag lieve wijkgenoten, een laatste groet van 

Antoinetta Paalman.

Ingezonden brief

Gijs Alewijns bewoner van het eerste uur
Ze vragen wel eens hoelang woont u al in de Sintenbuurt? Ik ben in hier komen wonen 
samen met mijn ouders in 1952. De huizen waren destijds nieuw en mijn ouders waren de 
eerste bewoners, dus ik ook al was ik nog maar heel klein.
Ik ben nooit meer weg gegaan uit de Sintenbuurt. Inmiddels woon ik op de St. Bernulphu-
slaan nummer 1 al meer dan 43 jaar en daarvoor op nummer 5 bij mijn ouders. 
Ik heb dus veel mensen zien gaan en komen, en zo ook de verandering in de buurt mee 
gemaakt.

Eerst waren het huur huizen, in de jaren 70 konden de bewoners de huizen kopen. Zo heb 
ik mijn woning ook gekocht van de stichting centraal woning beheer, ja dat was wat in die 
tijd dat de rente 12% was, maar de prijzen waren laag. En in de koopcontracten stond een 
stukje over het wit schilderen van de woningen. Als een bepaald percentage mensen het 
nodig vond om te schilderen, dan moest iedereen meedoen. 

Ondertussen heb ik mijn pand al vier keer opnieuw wit gemaakt. Ook de diverse aanbou-
wen behoren wit te zijn en dat wordt  wel eens vergeten en dan blijven deze in de verkeer-
de kleur. Dat is wel jammer want zo raken we de eenheid in onze wijk kwijt.
Ook het groen van de afrasteringen laat bij sommige wel te wensen over, zeker als dit aan 
het een voetgangers pad is. Bij regen is het dan niet meer mogelijk om daar langs te lopen, 
je moet gewoon de straat op. 
Nu wil ik aan alle bewoners vragen, om het groen goed en op tijd te snoeien zodat we daar 
goed langs kunnen lopen, zodat onze buurt een buurt is waar we trots op kunnen zijn.

Gijs Alewijns


