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Redactioneel
Deze dikke WitteWel is mede door veel ingestuurde kopij tot stand gekomen. Zoals de 
voorzitter al aangeeft is het dit keer een bezuiniging en duurzame uitgave van de WitteWel 
geworden. Wilt u ook een artikel schrijven of ergens op reageren: houd u niet in en maak 
het volgende nummer weer zo dik. Dat vindt de redactie leuk. Veel leesplezier en prettige 
feestdagen!

Driek Verdonk en Marc Visschers
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Van de voorzitter
Hierbij alweer de laatste WitteWel van het jaar en dit nummer staat in het teken van bezui-
nigen. Puur toeval en niets te maken met de diverse aangekondigde maatregelen van het 
nieuwe kabinet maar in dit nummer wordt informatie gegeven over spouwmuurisolatie, 
zonnepanelen en op het gebruik van elektra. 
Op onze website hebben we een fotorapportage staan van het huis op de Sint Norber-
tuslaan 6 dat toen nog alle authentieke elementen van de oorspronkelijke bouw had. In dit 
nummer een interview met de nieuwe bewoners van nummer 6 die onder andere ingaan op 
de verbouwingen die zij hebben uitgevoerd. 
We staan tenslotte op de vooravond van het nieuwe jaar 2013 en dit is een mooi moment 
om stil te staan bij de goede voornemens. Als bestuur worden wij soms aangesproken 
door mensen die zich ergeren aan het gedrag van andere buurtbewoners. Het ergeren aan 
een groenbak voor het huis is hiervan zo’n voorbeeld. We hebben natuurlijk begrip voor 
ieders standpunt, maar zou het niet beter zijn als we in 2013 dit soort zaken rechtstreeks 
met elkaar bespreken in plaats van via een bestuurslid. We kunnen het dan samen, met een 
beetje meer tolerantie, in het nieuwe jaar nog leuker maken voor iedereen in de buurt.
Veel leesplezier en alvast Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2013.

Dick Andriese

Leefbaarheid:

Hekken en lampen
Zo af en toe duikt het de kop op. Woninginbraken in de wijk met daarna een meestal kort-
stondig gevoel van onveiligheid. Harde cijfers zijn er niet maar het gevoel is er wel dat de 
inbraken toenemen net als diefstallen uit tuinen. Daarom is het wijkbestuur al enige tijd 
bezig met het initiëren van verlichting in de brandgangen en wordt bekeken wat nodig zou 
zijn om de brandgangen af te sluiten voor mensen die er niets te zoeken hebben. Het ver-
lichten en afsluiten van brandgangen is natuurlijk geen zaligmakende oplossing, maar het 
kan wel een grote bijdrage leveren aan het weren van dieven en inbrekers uit onze buurt. 
Het bestuur is niet automatisch een voorstander van het grootschalig afsluiten van de 
brandgangen maar wil wel de discussie hierover op gang brengen. Verder wil het bestuur 
initiatieven uit de buurt op dit gebied faciliteren.
 
Door het bestuur worden inmiddels ook een aantal buitenlampen gratis ter beschikking 
gesteld aan mensen die een lichtpunt in de gangen willen maken. De volgende stap was 
het maken van een lichtplan voor de hele buurt. Daarvoor hebben enkele mensen van het 
bestuur alle gangen bezocht en de aanwezige lichtpuntenkaart gebracht. Tegelijk hebben 
we ook alle hekken in kaart gebracht en hebben we een plan gemaakt waarop de hekken 
zijn aangegeven die nodig zouden zijn om alle doorgangen in de buurt af te sluiten. 
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De tekeningen zijn wat te groot om in de WitteWel te plaatsen maar vanaf de verschij-
ningsdatum van deze WitteWel kunnen beide plannen op onze website worden ingezien.

Wilt u zich aanmelden voor een gratis lamp voor in de brandgangen of wilt u meepraten 
over het nut en de noodzaak voor het afsluiten van de brandgangen, mail dan naar info@
wittewel-sintenbuurt.nl. 

Een van de twee tekeningen die op de site in kleur staan om te goed te kunnen bekijken.

Kruiden uit eigen buurt
Op een mooie zondagochtend in oktober zijn een aantal mensen uit de Sintenbuurt op 
bezoek geweest bij de kruidentuin op de hoek van de Pasteurlaan en de Roostenlaan. 
Deze tuin werd in 1977 opgericht door de gemeente en overleefde de gemeentelijke 
bezuinigingsronden in de jaren ‘80 ternauwernood omdat een aantal bewoners zich actief 
om het bestaansrecht bekommerden. Nu, vijfendertig jaar later, is het een gezellige club 
mensen die één keer per maand op een zondagochtend bij elkaar komt om twee uur in de 
tuin te werken. Daarbij ontbreekt natuurlijk de koffie en de gezelligheid niet. De buurtbe-
woners worden uitgenodigd om te allen tijde zelf verse kruiden te komen plukken voor 
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gebruik in hun keuken. 
Hiervoor staat ter inspiratie 
bij elk perkje een bordje 
met daarop de naam en een 
mogelijke toepassing van 
het plantje. 

In deze tijden waarin bur-
gerinitiatief bon ton is en 
waarbij “urban gardening” 
dé trend, vragen Brigitte, 
Leonda, Berit en Paul zich 
af of er in de Sintenbuurt 
ook draagvlak is voor een 
kleinschalige kruidentuin. 
Die wordt dan aangelegd 
door en voor de bewoners 

met ondersteuning van de gemeente. Onze buurt kent een aantal plekken waarin dit onder 
voorwaarden mogelijk zou kunnen zijn. Het wijkbestuur hoort hierover graag uw mening 
en of u evenwel geïnteresseerd bent om mee te helpen bij de totstandkoming. Stuur uw 
reactie naar: info@wittewel-sintenbuurt.nl of neem contact op met Paul Willems van het 
bestuur.

Paul Willems

Subsidieregeling 2013
In 2013 wordt de regeling over de (leefbaarheids) subsidie voor wijken in Eindhoven 
ingrijpend gewijzigd. Wat houdt deze nieuwe regeling in?

•  Er is een bedrag per inwoner (waarschijnlijk 2,40 euro per inwoner), dit bedrag is 
bestemd voor de bewonersorganisaties (stichtingen/verenigingen) die in de wijk  
actief zijn. 

•  De Sintenbuurt totaal heeft 1.700 bewoners en wij, als Sintenbuurt Noord, hebben 
ongeveer 600 bewoners;

•  De subsidie kan voor allerlei zaken worden gebruikt, het is vrij om sponsors te vinden 
of om winst op de activiteiten te maken;

•  Er is geen verantwoording meer, er zijn steekproefsgewijs visitaties door bewoners uit   
een andere buurt om de boekhouding te checken, er wordt dan een verslag opgesteld 
dat naar de gemeente wordt gestuurd;

Kruidentuin in de Pasteurlaan te Eindhoven
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•  De bewonersorganisatie krijgt de mogelijkheid om waardebonnen te verstrekken om   
initiatieven van bewoners uit hun wijk te ondersteunen (te vergelijken    
met procedure voor ‘autoloze zondag’;

•  De bewonersorganisatie krijgt een tegoedbon die we kunnen geven aan het bewoners  
platform Stratum, zij houden zich voor Stratum bezig met het verkeersbeleid, de   
‘groenvoorziening’, ‘As van Stratum’ en bijvoorbeeld ‘Boulevard Zuid’;

•  10% van het verkregen subsidiebedrag mag worden gereserveerd voor het komende 
jaar. Mocht je boven de 10% komen, dan moet je het meerdere terugstorten in de  
gemeentekas.

Het subsidiebedrag voor 2013 zal in zijn totaliteit minder zijn dan in 2012 maar aan de 
andere kant zijn er meer mogelijkheden voor particuliere initiatieven. Heb je een goed 
idee voor onze buurt? Laat het ons weten.

Bouwcommissie:

Witschilderproject 
Het wit schilderen is een activiteit die van oudsher elke 10 jaar zou 
moeten plaatsvinden. Het blijkt echter dat door bijvoorbeeld een 
betere kwaliteit van de verf deze termijn van 10 jaar aan het ver-
schuiven is. Uit de diverse reacties peilen we uiteenlopende stand-
punten van ‘stel het verven maar minstens twee jaar uit’ tot ‘het 
verven mag inmiddels wel’. Wij hebben als bestuur niet de kennis 
om een beslissing te nemen en we gaan twee deskundigen vragen 
om te onderzoeken wanneer de huizen weer centraal geschilderd 

zouden moeten worden. We zijn de deskundigen nu aan het benaderen en zullen in de vol-
gende WitteWel hierover verder berichten.

Straatborrel Roothaanstraat
Het was weer zover! Op 16 september jl. werd in onze straat de jaarlijkse straatborrel 
gehouden. Gelukkig wederom met een zonnetje en 20 tot 21 graden. Er stond een tafel 
klaar met drank en hapjes voor iedereen. Dus we hadden niets te klagen. De gebeurtenis-
sen van afgelopen jaar werden onder de loep genomen en natuurlijk de intrek van de nieu-
we bewoners op nummer 5. Vorig jaar waren die nieuwe bewoners er ook al bij, maar toen 
moest er nog volop worden geklust en in februari / maart van dit jaar zijn ze verhuisd. 
Zowel de naaste buren als de overburen genieten nu van de welkome rust. Stress en angst 
zijn nu in ieder geval verleden tijd. Het leuke van zo’n borrel is toch wel dat je ieder 
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jaar weer nieuwe bewoners ontmoet of bewoners die vorig jaar verhinderd waren, maar 
nu weer op de straatborrel zijn verschenen. Natuurlijk werd de borrel net zoals vorig jaar 
afgesloten met het bezorgen van een aantal pizza’s, die we gezamenlijk hebben opgepeu-
zeld. Het blijft toch een heel gezellig item en is altijd een leuke afsluiter van de zomer. 
Een zeer tevreden Roothaanster! 

Margo van de Ven

N.B.  De Roothaanstraat 5 is een aantal jaren gebruikt voor prostitutiedoeleinden en de verkoop 
van drugs. De criminele activiteiten gingen gepaard met veel overlast voor de omwonenden en ’n 
aantal jaren geleden heeft er zelfs een schietpartij plaatsgevonden. Gelukkig wordt het huis nu weer 
gebruikt waarvoor het is bedoeld: om lekker in te wonen!

 

Nieuwe bewoners in de straat?
Als wijkbestuur zouden wij graag de nieuwe bewoners in de wijk willen begroeten.
Dit kan echter alleen met jullie hulp. Krijg je nieuwe buren? laat het ons dan even weten. 
Stuur een mailtje naar ons zodat wij op de hoogte blijven.
Ons adres is: info@wittewel-sintenbuurt.nl  Alvast bedankt.
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Leefbaarheid:

NL-Alert voor de mobiele telefoon

In de vorige WitteWel heb ik de werking van BurgerNet 
toegelicht als onderdeel van de buurtpreventie. Naast het 
Burgernet is er nu een extra middel van de overheid om 
mensen in geval van nood via de mobiele telefoon te berei-
ken met een bericht. Bij een (dreigende) ramp of noodsitu-
atie worden degenen in de directe omgeving via de mobiele 
telefoon geïnformeerd over de situatie. In het bericht staat 
specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert 
wordt aanvullend ingezet op bestaande crisiscommunicatiemiddelen, om zo meer men-
sen sneller en beter te kunnen waarschuwen. Een NL-Alert bericht wordt verstuurd als er 
sprake is van acute levens- of gezondheidsbedreigende situaties.
Wilt u weten of uw telefoon geschikt is voor deze dienst? Of wenst u aanvullende infor-
matie over deze dienst van de Rijksoverheid? Ga dan naar www.nlalert.nl of bel naar het 
gratis telefoonnummer 0800-0666.

Dick Andriese

Interview:

Sint Nobertuslaan 6 herboren

Bij het aanraken van de deurbel kreeg ik al een goed gevoel. Het was dezelfde bakelie-
ten bel als toen ik voor het eerst in dit huis kwam, nu zo’n twee jaar geleden. Toen (juli 
2010) stond het huis nog leeg en was het eigendom van Trudo. Tot kort daarvoor was het 
bewoond door een vrouw die er ongeveer vanaf de nieuwbouw in had gewoond. Die niet 
vervangen voordeurbel gaf me het idee dat het huis in goede handen was. De deur werd 
open gedaan en daar stond Brigitte. “Aan de gang is nog niets gedaan”, vertelde ze toen ik 
mijn hand uitstak. Bij het openen van de kamerdeur zag ik dat de oude schoorsteenmantel 
was aangepast tot een strakke versie. De kamer was mooi strak en licht gemaakt. Norbert 
schoof ondertussen ook aan. “Ja”, zo vertelde hij, “we wonen hier nu zo’n anderhalf jaar 
en hebben heel veel zelf gedaan. 
Op weg naar ons vakantie adres in Frankrijk belde de makelaar om de passeerdatum 
te bepalen en met een stokbrood op schoot, heb ik lukraak een datum na onze vakantie 
genoemd. Het is ons eerste koophuis en we wonen eigenlijk nu pas samen”.
“Eerst hebben we veel in dit huis moeten doen voordat we er in konden wonen en het huis 
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van Brigitte moest ook nog verkocht worden. Vanaf dat moment zijn we er echt in gaan 
wonen. Eigenlijk kon dat ook niet eerder: er mankeerde veel aan het huis. Zoals dat de 
rioolleidingen die van bovenaf verstopt waren. Dus nieuwe rioolbuizen. Bij de melding 
hierover gaf Trudo niet thuis. Dat was te verwachten bij een oud huis was het argument. 
De houtworm die we aantroffen werd echter wel bestreden door Trudo en ook de reparatie 
van de goot werd vergoed door deze woningbouwvereniging”.
Daar waar de inbraak-vei-
ligheid erg slecht was, zijn 
nieuwe kozijnen en dubbelglas 
geplaatst, net als in de woonka-
mer en slaapkamer. “Je kon hier 
zonder moeite zowel beneden 
als via het balkon het huis in”, 
aldus de man des huizes. Er 
moest een CV geplaatst worden 
en compleet nieuwe bedrading 
worden getrokken, inclusief 
stoppenkasten. Het stucwerk is 
zelf gedaan en op dat wat tot nu 
toe klaar is kunnen ze trots zijn. 

Oude schouw Nieuwe schouw met allesbrander

Doorgebroken muur tussen kamer en keuken
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Vanaf mei 2011 woont het stel er en sindsdien zijn de keuken, badkamer, huiskamer en 
alle slaapkamers gedaan. Nu nog de hal, het trappengat en het toilet. Maar dat komt ook 
nog wel.
“Ik hoop dat de buren niet te veel last van ons gehad hebben tijdens de verbouwing en - nu 
we voor een groot deel klaar zijn- geen last van onze muziek instrumenten hebben”. 
Norbert speelt basgitaar en toonde mij zijn muziekkamer waar zelfs een zelfgemaakte 
gitaar stond. Het stel heeft elkaar via de muziek leren kennen. Ze spelen namelijk allebei 
in een band.
“We wonen hier heel graag en dat wat ons vanaf het begin toen we naar dit huis kwamen 
kijken zo aantrok, is echt uitgekomen. Kortom: een leuke, rustige buurt met veel woonge-
not”. Na een gezellig wijntje met Brigitte en Norbert nam ik bij het weggaan nog een foto 
van de achtergevel zodat ik in de WitteWel het verschil kon aangeven van ‘voor en na de 
verbouwing’. Ik keerde huiswaarts met een goed gevoel: weer twee mensen die hier graag 
wonen.

Driek Verdonk
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Bij de nieuwe tuindeuren loopt het glas tot de drempel. Keukendeur voorzien van kattenluik

Originele situatie
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Historie:

Sint Norbertuslaan
Deze editie blijven we nog even in de Sintennamen 
hangen. En wel de naamgever van de straat met 
voorname huizen. Van het hoge type. Waar het soort 
mensen in woont dat moeite heeft met het groeten van 
bewoners van lage huizen. Ze doen het wel, maar als 
je goed kijkt zie je tegelijk het glimlachje van de derde 
verdieping doorschemeren. Enfin, we gaan het dus 
over Sint Norbertus hebben. 

Sint Norbertus was een rooms-katholieke bisschop 
en tevens stichter van de Orde der Premonstratenzers. 
Die orde kende u natuurlijk al, maar voor de degene 
die het niet weten. De orde der Premonstratenzers, 
in het Latijns voluit geschreven als Ordo Canonici 
Regularis Praemonstratensis, is een kloosterorde 
van reguliere kanunniken. Bent u er nog? De orde 
is genoemd naar de plaats van stichting (Prémontré) 
maar premonstratenzers is tevens een ander woord 
voor norbertijnen, ofwel de volgers van Sint Norber-
tus. Norbertijnen worden trouwens ook wel “withe-
ren” genoemd naar hun witte habijt. Dus als er één straat in onze buurt is waar de kleur 
van de huizen bij past, is het dus wel de Sint Norbertuslaan.

Sint Norbertus was ook bekend als Norbertus van Xanten, Norbert van Xanten en als 
Norbertus van Gennep. Hij was zoon van Heribert, de heer van Gennep en werd in deze 
plaats omstreeks 1080 geboren. 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 benedictijnenabdij 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 bezittin-
gen aan de armen en ging naar Frankrijk, waar hij enkele jaren rondzwierf als zwervende 
prediker. Een legende vertelt hoe Norbertus bij een bezoek aan Kloossterrade (tegenwoor-
dig bekend als Rolduc een voormalige abdij in Kerkrade) de heilige Mis opdroeg. Na de 
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consecratie (het moment in de viering der eucharistie, waarop het brood en de wijn veran-
deren in het Lichaam en Bloed van Christus) 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.

Tijdens zijn omzwervingen kwam Norbertus in contact met de bisschop van Laon, die 
hem grond schonk voor de bouw van een klooster. In 1120 vestigde hij zich met zijn vol-
gelingen in het Franse Prémontré, 10 km ten westen van Laon. Daar legde hij de grond-
slag van de orde der premonstratenzers. De abdij van Prémontré vormt samen met de 
Abdij van Floreffe en de Abdij van Sint Maarten in Laon de basis van de door Norbertus 
gestichte orde. Volgens de overlevering is de altaarsteen in het hoogaltaar van de voorma-
lige abdijkerk de steen waarop Norbertus in 1121 de Eucharistie heeft gevierd.

In 1124 werd hij naar Antwerpen gezonden om de volgers van Tanchelijn, een middel-
eeuwse ketter die toen al overleden was, te bestrijden. In 1126 werd Norbertus tot aarts-
bisschop van Maagdenburg aangesteld. Hij overleed op 6 juni 1134 in Maagdenburg, waar 
zijn lichaam werd bijgezet in de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Norbertus werd ruim 400 jaar 
na zijn dood heilig verklaard door Paus Gregorius XIII. Sinds 1980 bestaat in zijn geboor-
teplaats Gennep een naar hem vernoemde 
parochie, de Sint-Norbertusparochie.

Nog even iets over de orde. Opgericht in 
1121 kwam deze spoedig tot grote bloei. 
De Franse Revolutie bracht haar echter aan 
de rand van de ondergang. Kloosters werden 
vaak opgeheven, de inwoners verdreven en 
de gebouwen openbaar verkocht. In de loop 
van de 19e eeuw kwam de orde echter tot 
herstel en in 2005 telde zij ongeveer 1.300 
leden, verspreid over 26 landen. 
De Norbertijnen leven niet alleen beschou-
wend (contemplatief), maar richten zich 
meer op praktische prediking en zielzorg. 
Zij bedienen dan ook vaak verschillende 
parochies in de onmiddellijke omgeving van 
hun abdijen. In de volksmond werden deze 
pastoors daarom witte pastoors genoemd, 
in tegenstelling tot de zwarte pastoors, die 
rechtstreeks onder een bisschop vallen.

Marc Visschers
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Ondernemers in de wijk:

Agnes van Dijk modekunst/fashionart
Wat ik maak beweegt zich tussen mode en beeldende kunst. Hoe mijn creaties tot stand 
komen kan ik het best aan de hand van een voorbeeld beschrijven.

Mensen doen van alles met hun uiterlijk. Denk aan tatoeages, cosmetische ingrepen en 
kleding. Die behoefte is van alle tijden en culturen, en zo grillig als de mensen zelf. Dat 
fascineert me en roept allerlei vragen bij mij op, zoals: Wat zet mensen ertoe aan om in 
zichzelf te (laten) snijden? Schoonheidsideaal? Ritueel? Zelfkastijding? Waarom willen 
zoveel vrouwen eenzelfde neus, kin, oogstand en postuur?
Wat gebeurt er eigenlijk wanneer je op een andere manier ergens naar kijkt? Cellulitis-
huid, in de volksmond sinaasappelhuid genoemd, wordt verguisd. Maar kan zo’n structuur 
ook sexy zijn? Mijn antwoord heb ik zichtbaar gemaakt in een ontwerp waarin sinaasap-
pelschillen en -schijven zijn verwerkt. CelluLiteDress is haar naam.

Het begon dus met een netje sinaasap-
pelen…….. 
Het werden heel veel netjes. Een deel 
van de sinaasappels heb ik in schijf-
jes gesneden en het andere deel heb 
ik zo kunstzinnig mogelijk geschild. 
Schijfjes en schillen vervolgens laten 
drogen.. Dat was een kunst op zich 
want het mocht niet te snel (breekge-
vaar) en ook weer niet te langzaam 
(schimmelgevaar). Een vriendin kwam 
nog aanzetten met een paar geweldige 
navelsinaasappels. Die heb ik uitgehold 
en zo groot mogelijk gelaten. 
Na maanden had ik genoeg schijven en 
schillen klaar om een creatie te kunnen 
maken.
De reacties waren enthousiast. Alleen 
was het ontwerp erg kwetsbaar. 
Daar wilde ik iets aan doen. 
Mijn experimenten met vloeibaar 
rubber brachten me op een nieuw idee. 
Het oorspronkelijke sinaasappelgewaad 
heb ik uit elkaar gehaald. De schillen 
en schijfjes heb ik vervolgens laten 
versmelten met dit sterke en flexibele 
materiaal. De kleur van het rubber sluit 
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er prachtig bij aan en de vrolijke zonnig-
heid van de sinaasappel en zijn huid, wordt 
nog altijd benadrukt.  
CelluLiteDress was dit najaar in het Van 
Abbemuseum te zien in het kader van het 
25 jarig bestaan van de Atelierroute in 
Eindhoven. De atelierroute is elk jaar in 
het 1e weekend van oktober en je bent dan 
van harte welkom in mijn atelier op Sint 
Norbertuslaan 2.

Wil je meer zien? Neem dan een kijkje op 
mijn website: www.agnesvandijk.nl

Agnes van Dijk

Column:

Gezellig donkere dagen!
Na een onverwacht mooie nazomer werd het ineens snel herfst. Na één storm waren de 
bomen kaal en plots vroor het een keer matig eind oktober. De klok ging een uurtje terug 
en ik kon eindelijk weer de kaarsjes lekker vroeg aansteken. Heerlijk: de donkere dagen 
voor Kerstmis waren er weer!
Maar ja, die bladeren: die wilden we eigenlijk toch graag kwijt. Na een regenbui is het 
gevaarlijk glad. Andere jaren konden we de bladeren kwijt in de bladerbakken van de 
gemeente, maar nu moesten we het slechts met onze eigen groenbak doen. Gelukkig zijn 
er altijd wel lieve mensen in de straat waar we de bak van kunnen lenen. Waar ik wel een 
beetje van schrok, is dat ik in een van de geleende groenbakken ook plastic afval tegen-
kwam. Dat vind ik toch zo jammer, maar ik wist niet goed hoe ik dat kenbaar kon maken 
zonder als een zeurpiet beschouwd te worden. Daarom hoop ik dat door mijn schrijfseltje 
ieder nog meer gemotiveerd wordt om afval te scheiden: kleine moeite voor ons, groot 
gebaar voor de natuur!
Over ‘groen’ gesproken: in oktober zag ik drie mannen, gewapend met een zaklamp, door 
ons gangetje lopen. Op dat moment nam ik net afscheid van mijn zoon die bij ons was 
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Aangeboden:

Doula-bevallingscoach
Gratis ondersteuning en begeleiding door een Doula-bevallingscoach in opleiding.
Mijn naam is Diny, ik ben getrouwd, moeder van 2 dochters en oma van een prachtige 
kleindochter. Ik zit in de laatste fase van mijn Doula-opleiding. Voor het praktijkgedeelte 
ben ik op zoek naar vrouwen die ik mag begeleiden bij de bevalling. Deze begeleiding 
bestaat uit een kennismakingsgesprek, twee tot drie vervolggesprekken, het maken van 
een geboorteplan waarin we alle wensen, ideeën én angsten vastleggen, begeleiding tij-
dens de bevalling, een persoonlijk geboorteverslag en een nagesprek.

Waarom een Doula?
Als Doula kan ik tijdens deze bijzondere gebeurtenis persoonlijke aandacht geven en het 
vertrouwde gezicht zijn, maar ook rust en ondersteuning bieden gedurende de hele beval-
ling, thuis en in het ziekenhuis. Mijn begeleiding is persoonlijk en warm, gericht op jullie 
wensen en ideeën. Mensen die betrokken worden bij 
de beslissingen die genomen worden rondom hun 
bevalling kijken met een goed gevoel terug op hun 
bevalling. Belangrijk is dat je gehoord wordt. Door 
deze belangrijke basis van vertrouwen ga je met een 
gerust gevoel je bevalling tegemoet.
Wil je ervaren wat ik als jouw bevallingscoach kan 
betekenen, neem dan contact met mij op voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Telefoon: 06-29143177
E-mail: Diny@mijndoula.nl. Ik wens iedereen een 
mooie en bijzondere bevalling toe,

Diny  van Gerwen

komen eten en dus sprak ik de mannen aan. Het bleken enkele bestuursleden, die bezig 
waren een inventaris te maken waar wel en geen buitenverlichting in de gangetjes aan-
wezig was. Zij vertelden mij dat het bestuur besloten heeft om een aantal lichtarmaturen 
gratis beschikbaar te stellen uit de kas van Stichting Sintenbuurt-Noord. Ik heb me snel 
aangemeld voor zo’n buitenlamp en mijn man sluit hem wel aan. Dat is voor hem slechts 
een fluitje van een cent. Daarbij: zo’n lamp kost per jaar aan stroom slechts 6 euro dat is 
het mij zeker waard om niet door een donker gangetje te hoeven lopen! Met warme groet, 

Antoinetta Paalman
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Gezondheid en welzijn: 

Hebt u soms een geheugensteuntje nodig?
In Eindhoven groeit het aantal ouderen de komende tijd snel. Hoe dat in onze wijk 
is, weten we niet precies. Ouderen worden ook steeds ouder en de kans dat iemand 
geheugenproblemen krijgt, stijgt met de jaren.

Van de gemeente Eindhoven hebben we een mail ontvangen over drie nieuwe voorzie-
ningen, die zijn ontwikkeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen, mantel-
zorgers, professionals en vrijwilligers: de GeheugenBieb, de GeheugenTelefoon en Het 
GeheugenSteuntje. Deze delen we graag met de wijk! 

De GeheugenBieb is een reizende bibliotheek, die als mobiel informatie-, advies- en 
ondersteuningspunt wisselend wordt uitgezet in bibliotheekfilialen. Verder kan de Geheu-
genBieb worden ingezet bij andere activiteiten, zoals open dagen of familieavonden bij 
woonzorgcentra. De GeheugenBieb wordt bemand door geschoolde vrijwillige informa-
tiemedewerkers. Zij begeleiden de bezoekers, beantwoorden vragen en verwijzen mensen 
door. Informatie over de locaties van de geheugenbieb is te vinden op 
www.bibliotheekeindhoven.nl.

De GeheugenTelefoon is een telefonische vraagbaak waar ouderen, familie, mantel-
zorgers, vrienden, professionals en vrijwilligers terechtkunnen met vragen over geheu-
genproblemen. De Ouderenadviseur van Welzijn Eindhoven beantwoordt vragen, geeft 
informatie en advies en verwijst indien nodig door. Er kunnen zorgen worden gedeeld en 
vragen worden gesteld over geheugenproblemen. 
Het nummer van de GeheugenTelefoon is: 040-2193700.

Het GeheugenSteuntje is een laagdrempelig informatie- en ondersteuningspunt en een 
infowinkel. De voorziening is gevestigd in Vitalis Vonderhof aan de Bernhardplaats 1 in 
Eindhoven. In het GeheugenSteuntje is informatie aanwezig die te maken heeft met het 
geheugen, zoals boeken, spellen en hulpmiddelen, die geleend kunnen worden. Iedere der-
de donderdag van de maand is van 18.30 tot 20.00 uur een Ouderenadviseur in het Geheu-
genSteuntje aanwezig die vragen beantwoordt. Iedere eerste donderdag van de maand is er 
een themabijeenkomst waarvoor gastsprekers worden uitgenodigd. Bij voldoende aanmel-
dingen start er bovendien op dinsdagmorgen een gespreksgroep. 
Het telefoonnummer is: 040-2591491 (bereikbaar tot 19.00 uur).

Inge van Rijswijk
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Duurzaamheid:

Meten is weten
Als je wilt weten hoe je aan een hoog stroomverbruik komt, kun je er maar een ding doen: 
meten. Op een website heb ik het gemiddeld verbruik gevonden van een eenpersoons 
huishouding. Dat is 2.121 kWh per jaar. In mijn geval bleek het echter 3.500 kWh per jaar.

aantal personen  gemiddeld gebruik
in huishouden: in kWh per jaar:

1  2.121
2  3.401
3  4.106
4  4.694
5  5.114
6  5.956                  
Bron: www.energiedirect.nl

Door een eenvoudig metertje te kopen bij de Kijkshop van € 10 kon ik voor mijzelf in 
kaart brengen waar dat extra stroomverbruik in zit.

Zo kwam ik bijvoorbeeld te weten dat mijn netwerkrouter, modem en dect huistelefoon 
€ 57,50 per jaar aan elektriciteit kosten. Waar ik het meest van schrok, was het verbruik 
van de pomp van de vloerverwarming: die draait het hele jaar en verbruikt 65 Watt. 
Goed voor € 142,25 per jaar. Die heb ik direct twee standen lager gezet, naar 35 Watt, en 
nu verbruikt hij maar de helft. Wat ik niet goed heb kunnen meten is het energieverbruik 
van mijn fornuis. Ik kook elektrisch en aan het fornuis zit geen gangbare stekker, zodat ik 
de meter er niet tussen kon zetten. 
Bij diverse apparaten, zoals de TV, versterker, video, netwerkrouter en modem, heb ik nu 
een verlengkabel met een centrale aan/uit knop gemonteerd. Deze schakel ik ‘s nachts en 
als ik weg ga uit, zodat ook de ‘stand by’ stand van de apparaten uitgeschakeld is. 
Op deze wijze hoop ik zo een paar honderd euro op jaarbasis te besparen.

In het hiernaast staand overzicht zie je het verbruik van diverse elektrische apparaten:

Eerst gemeten wat het apparaat per dag verbruikt, dat vermenigvuldigd met 365 dagen, 
dan heb je het verbruik aan kWh per jaar en vermenigvuldigd met de kWh prijs die ik aan 
mijn stroomleverancier moet betalen. (ben uitgegaan van € 0,25 per kWh)
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Verbruik       Kosten per jaar   
         in euro

TV,  kastje voor TV en Radio,      
harde schijf en versterker per dag 0,3 kWh x 365 = 109,5 kWh per jaar  27,38

Kast TV en TV slaapkamer per dag 0,23kWh x 365 = 83,95 kWh per jaar 20,99
 
Router, internet en dected huistelefoon per dag 0,63 kWh per jaar  57,49 
 
Koelkast  90 cm 16 jaar oud per dag 0,53 kWh = 191 kWh per jaar  47,78 
Nieuwe koelkast (A++) zou maar 100 kWh (is de helft) kosten

Diepvries 16 jaar oud per dag 1,04 kWh = 379,6 kWh per jaar   94,90 
Nieuwe diepvries (A+) zou maar  = 175 kWh (is meer dan de helft) kosten

Centrale verwarming incl. pomp per 24 uur  0,48 kw 175,2 kWh per jaar  43,80 

Pomp vloerverwarming  65 w 24 uur per dag 569,40 kWh per jaar is 142,25 euro
veranderd naar 35 w 306,60 kWh per jaar     76,65

Buitenverlichting 5 w à 8 uur per dag  14,6 kWh per jaar      3,65

Tandenborstel 1,2 watt  0,03 kWh per dag en 11 kWh per jaar     2,73

Halogeenlamp in kamer 150 W 4 uur per dag gemiddeld is 219 kWh  per jaar 54,75
 

Kosten per keer per per machine

Afwasmachine per keer 1,65 kWh stand 4 kost    0,41 euro 
Afwasmachine per keer 1,37 kWh stand 3 kost 0,34 euro
Wasmachine per was van 60 graden hoofdwas (2 uur) 1,41 kWh kost  0,35 euro
Wasmachine per was van 40 graden hoofdwas (2 uur) 0,77 kWh kost  0,19 euro
Wasdroger per droogbeurt 1700 watt 75 min 2,13 kWh   0,53 euro

Zo kreeg ik beter inzicht hoe ik aan mijn hoge stroomverbruik kwam.
Ik hoop volgend jaar een aanzienlijk lagere rekening te ontvangen, zeker in combinatie 
met mijn zonnepanelen.

Driek Verdonk
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Ingezonden brief:

Witschilderen
Op onze oproep in de laatste editie van de WitteWel ontvingen wij de volgende reactie:

Hallo,
Het is alweer even geleden, maar in de laatste Witte Wel werd gevraagd of iedereen zijn 
mening wilde geven Met betrekking het witschilderen van de huizen. Ik heb vorig jaar mijn 
huis gekocht en in het bouwkundig rapport staat beschreven dat er scheurvorming in het 
schilderwerk is aangetroffen en dat dit hersteld moet worden. Er zijn ook foto’s van bijge-
voegd. Dit was in 2011. Ik ben dus zeker voorstander van het weer laten wit schilderen van 
de huizen. Mijn ervaring met schilderen is dat je dat beter kunt doen voordat alle gebreken 
zichtbaar worden in plaats van daarna. In het laatste geval ben je namelijk vrijwel altijd te 
laat en moeten er, naast het schilderen zelf, ook al vaak herstelwerkzaamheden plaatsvinden 
(bij scheuren kun je er vrijwel nooit gewoon overheen schilderen, maar moet eerst de onder-
laag verwijderd worden om het netjes te krijgen). Een jaar langer wachten met schilderen 
maakt het geheel dus vaak duurder in plaats van goedkoper. Met vriendelijke groet,

Vera Lagerburg

Ook meepraten over de noodzaak voor witschilderen. 
Mail ons via info@wittewel-sintenbuurt.nl

Bouwcommissie:

Zonnepanelen plaatsen? Niet bij E-ON!

In vorige editie van de WitteWel heb ik verteld over mijn voornemen om via E-on 
zonnepanelen te laten plaatsen. Ze gebruiken Spaanse zonnepanelen en daar had ik 
goede verhalen over gehoord. Bovendien kon ik via Agentschap.NL een subsidie voor 
zonnepanelen aanvragen.

Dus maakte ik een afspraak voor een eerste schouwing, die op 8 juni 2012 plaatvond. Ik 
vertelde dat ik 12 panelen op het platte dak van mijn garage wilde laten plaatsen. Ook ver-
telde ik dat er een vijfaderige kabel van mijn garage naar mijn meterkast loopt en dat in mijn 
garage ook een aantal stoppenkasten hangen. De man maakte enkele aantekeningen, keek 
naar het dak van de garage en meldde dat het dak het gewicht van de installatie van 700 kg 
wel kon dragen. Omdat we toch in de garage waren vroeg ik hem ook of hij naar de elektra 
wou kijken. Hij antwoordde dat hij daar niets van wist, maar zou melden dat er een vijfade-
rige kabel aanwezig was en dat hier nog op terug gekomen zou worden. 
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Na twee verkeerde offertes gekregen te hebben (in de eerste miste een paneel en in de 
tweede was de plaatsingshoek opeens verkeerd), en na vele telefoongesprekken met E-on 
en de installateur, kreeg ik op vrijdag 6 juli eindelijk een correcte koopovereenkomst. Met 
een stempel ‘ONTVANGEN 09 juli 2012’, dat dan weer wel. Vreemde fout, maar enfin, 
deze overeenkomst kon ik eindelijk doorsturen naar Agentschap.NL voor de aanvraag 
subsidieregeling. Wel stond op de koopovereenkomst bij het arbeidsloon een bedrag van 
0 Euro vermeld. Toch nog maar even gebeld met E-on. Volgens E-on was het goed zo. 
Agentschap.NL wilde toch alleen de kosten van de panelen en apparatuur weten. Na twee 
maanden had ik nog niets over mijn aanvraag gehoord. Toen ik Agentschap.NL hierover 
belde bleek dat mijn aanvraag apart lag omdat er geen arbeidsloon vermeld was. De rege-
ling was inmiddels al volgeboekt, zodat ik nu helemaal geen subsidie meer zou krijgen. 
Door de onkunde van E-on was deze dus mooi door mijn neus geboord. Ondertussen was 
door E-on al wel éénderde van de kosten automatisch geïncasseerd. Er was echter nog 
geen paneel geplaatst! Dus maar weer gebeld. Het antwoord was dat dit niet had mogen 
gebeuren en dat ook bij andere klanten niet meer mocht gebeuren. “Meneer, we zitten in 
een leerproces, sorry”. We hebben het hier wel over E-on, de leverancier van energie voor 
honderdduizenden huishoudens in heel Europa.

De vragen die ik voorafgaand aan de offertes had gesteld, over de vijfaderige kabel en 
over de plaatsingshoek, werden nooit beantwoord. Maar op 27 augustus was het toch 
zover. Die dag zou er een team komen, om 08.00 uur of misschien iets later, als het druk 
op de weg was. Om 16.15 uur was het team er, drie mannen, waarvan twee Spanjaarden 
en een Nederlander. Ik was inmiddels toch wat geïrriteerd en gaf aan dat ze de spullen 
beter konden uitladen en dan de volgende dag in alle vroegte te beginnen. Zo kwamen er 
dus 12 zonnepanelen in mijn garage te liggen. Daarna reed het team snel naar een bouw-
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markt voor het halen van stoeptegels, die als contragewicht moesten dienen. Een half uur 
later lagen er 50 tegels van 60 bij 40 centimeter in mijn achtertuin. 

Vanwege de taalbarriere verliep de mondelinge communicatie met het team niet erg 
soepel. Er kwam wat tekenwerk aan te pas om uit te leggen dat de stroomkabel vanaf de 
meterkast onder mijn huis door naar de garage liep. Het team belde naar Spanje en na een 
lang, Spaanstalig telefoongesprek legde het team mij uit dat ze twee spanningen over mijn 
vijfaderige stroomkabel zouden laten lopen. 

Ook was ik verbaasd over de hoeveelheid tegels die klaarlagen voor mijn dak. Volgens 
opgave van E-on zou de hele installatie zo’n 700 kg gaan wegen. Eén tegel woog bij-
na dertig kilo en dat maal vijftig betekende dat er zo’n anderhalve ton op mijn dak zou 
komen te liggen, plus de 12 panelen van 17 kilogram per stuk. Ik vermoedde dat mijn dak 
dit gewicht niet zou kunnen dragen en belde E-on met de mededeling dat de klus niet door 
kon gaan totdat zeker was dat mijn garagedak het gewicht zou kunnen dragen. Daarna 
belde ik een installatiebedrijf met de vraag over de twee spanningen door de vijfaderige 
kabel. Het antwoord was duidelijk: in Nederland mogen nooit twee spanningen over een 
kabel lopen. Dus was mijn conclusie dat E-on niet veel verstand had van elektra. Hoewel 
ik het onprofessionele gedrag inmiddels helemaal zat was, wilde ik de opdracht toch ook 
niet meer intrekken. E-on moest maar een nieuwe kabel om mijn huis leggen.

Door een bouwkundig bureau werd een draagkrachtberekening gemaakt voor mijn garage 
dak. Dit bleek maar 400 kilogram (!!) te mogen dragen. E-on, het was inmiddels 30 
augustus, stuurde iemand langs om naar een oplossing te zoeken. De oplossing bestond 
daaruit dat zij zich op de Algemene Voorwaarden beriepen en van de overeenkomst 
afwilden. Toen werd ik pas echt boos. Alle gestuntel kwam door hun eigen onkunde, de 
subsidie was ik daardoor al misgelopen, en nu wilden ze van mij af. Dacht het niet! Na 
die boodschap en het bericht dat ik het dan wel voor de rechter zou laten komen, droop de 
man af. Een dag later belde zijn collega dat hij vanaf nu de zaak verder zou behandelen en 
of hij langs mocht komen om het een en ander te bespreken.

Deze man, een keurige meneer in driedelig pak, kwam - nadat ik het verhaal van het begin 
tot het eind had verteld wat er tot nu toe was gebeurd en fout gegaan - met een voorstel. 
E-on gaf toe fouten te hebben gemaakt en vond dat ook heel begrijpelijk omdat het de eer-
ste keer was dat op een plat dak zonnepanelen geplaatst zouden worden. Ook meldde E-on 
dat zij een hoop kosten hadden gemaakt, zoals voor het bouwkundig onderzoek dat 350 
euro had gekost. Ze stelden voor af te zien van het project en nu een schadevergoeding 
van 200 euro uit te keren. Omdat ik het vermoeden had dat ik ergens anders nooit meer 
zonnepanelen voor het bedrag van de overeenkomst met E-on zou kunnen krijgen, ging ik 
niet akkoord. Ik wilde nu perse dat E-on de overeenkomst zou respecteren en de panelen 
zou plaatsen, op een wijze dat mijn dak het gewicht zou kunnen dragen. Daarop vertrok 
de keurige meneer met de belofte om met zijn installatiebedrijf te gaan overleggen over 
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wat nu nog mogelijk was. Na nog wat heen-en-weer gemaild te hebben over mogelijke 
oplossingen, kreeg ik op een geven moment helemaal geen antwoord meer. Tijd dus om de 
keurige meneer weer eens te bellen. Op mijn vraag waarom hij niet meer reageerde, kreeg 
ik het antwoord dat de juridisch adviseur van E-on dat beter achtte. 

Toen duidelijk was dat ze echt niet van mij afkwamen, volgde een nieuwe afspraak. Het 
was inmiddels 13 september. Deze keer kwam de keurige meneer van E-on, iemand van 
een installatiebedrijf en de Spaanse eigenaar van de panelenfabriek. Afgesproken werd 
dat om mijn huis een nieuwe stroomkabel zou worden gelegd en op het dak een frame 
zou worden gemaakt dat op de muren zou steunen. Op 18 september kreeg ik de nieuwe 
berekening (helaas exact dezelfde als die van 26 juni) en een tekening van de plaatsing 
van de panelen. Jammer genoeg hadden ze geen rekening gehouden met mijn roldeur dit 
tot aan het dak loopt (er waren wel foto’s van gemaakt). Na mijn reclamatie hierover, wer-
den nieuwe tekeningen beloofd en werd tegelijk afgesproken dat op 26 en 27 september 
de installatie geplaatst zou worden. De nieuwe tekeningen kwamen er, 6 stuks maar liefst, 
maar helaas was weer geen rekening gehouden met de roldeur.
Dus opnieuw naar E-on gebeld. E-on stelde daarop nogmaals voor om van de overeen-
komst af te zien omdat ik inmiddels in elke mail en elk telefoongesprek wel ergens aan 
twijfelde of een opmerking had. Toen ik informeerde of zij niet begrepen hoe dat kwam, 
kreeg ik te horen dat E-on wel wat fouten had gemaakt maar dat ze in leerproces zaten 
en dat ik niet zo’n minimaal vertrouwen in hen moest tonen. Tot mijn blijdschap werd ik 
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even later gebeld door het installatiebedrijf met de mededeling dat ze er alles aan zouden 
doen het tot een goed einde te brengen. Voordat er op de 26e aan de opbouw begonnen zou 
worden, werd ik in de gelegenheid gesteld om samen met de monteurs alles nog een keer 
goed door te nemen. 

26 september 9.35 uur kwamen twee installateurs van het installatiebedrijf en begonnen 
aan de klus. Een van de twee was een Nederlander en met hem zette ik de laatste punt-
jes op de i. De eerste dag is men zowat de hele dag met het frame bezig geweest waar 
de panelen op moesten komen te staan. De hele zaak is geschroefd en volgens de offerte 
zouden alle bevestigingen van RVS zijn maar helaas, met de monteur afgesproken dat ze 
maar gewoon door moesten gaan en dat ik dit t.z.t. zelf zou veranderen om de vooruitgang 
vooral niet te stagneren. Op de tweede dag moest ik het met twee zeer vriendelijke, Spaan-
se monteurs doen die net zo goed Nederlands spraken als ik Spaans. Op het laatst kwam 
er dan toch even een klein discussiepunt en hoe doe je dat in het Spaans? De heren vonden 
het zeer ongebruikelijk dat de kabel 60 cm diep moest komen te liggen; ik had dit notabene 
de vorige dag nog met hun Nederlandse collega afgestemd. Maar koffie en een lekkere 
pizza maakte veel goed. Ik ben nog gauw wat beschermbuis gaan halen zodat als iemand 
in ons gangetje gaat graven niet direct op mijn elektra stuit.
Al met al is het uiteindelijk toch goed gekomen, maar het hele project heeft mij veel bloed, 
zweet, geduld en ergernis gekost. Ik ben erg blij dat ik ondanks alle tegenslag doorgezet 
en volgehouden heb tegenover een starre en arrogante leverancier die een grote speler op 
de energiemarkt is. Maar E-on aanraden als deskundige, servicegerichte leverancier van 
zonnepanelen: dat zal ik niet snel doen. 
 
Driek Verdonk

De laatste loodjes, het leggen van de kabel 
naar mijn meterkast door het gangetje met 
de extra protectie.
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Leefbaarheid

Buurpad in Sintenbuurt-Noord

Geïnspireerd door de speurtochten die onze kinderen zelf maken in de wijk en de stads-
wandelingen zoals die in grote steden bestaan kwamen wij op het idee van het maken 
van een Buurpad. Net als bij een stadswandeling en een speurtocht loop je het Buurpad 
en kom je ondertussen iets leuks en interessants tegen. Je doet en ontdekt dingen die je 
anders niet zou doen of zien.

Het lijkt ons leuk om samen met de kinderen van de wijk en alle bewoners van de Sin-
tenbuurt opdrachten en weetjes te bedenken en te verzamelen en die te verwerken in het 
Buurpad. Dit zijn de doelen die wij denken te behalen:

Kinderen en wijkbewoners …
• gaan samenwerken
• leren de wijk beter kennen, zowel cultureel als historisch
• leren elkaar kennen 
• hebben meer kennis over de natuur
• zorgen voor de natuur
• ervaren de natuur
• zijn vaker buiten
• bewegen meer
• zien kansen, gaan meer ondernemen
• leren op speelse wijze de verkeersregels
• worden creatiever

Dit idee hebben we besproken met het wijkbestuur en zij zijn samen met ons erg enthou-
siast. Als volgende stap willen wij, in gesprekken met basisschool de Klimboom, onder-
nemers in de wijk en wijkbewoners, onderzoeken of en op welke wijze het Buurpad te 
realiseren is.
Het Buurpad zal wat ons betreft op een subtiele wijze in de wijk worden verwerkt, altijd 
in overleg met de omwonenden.
Wij gaan ondertussen samen met het wijkbestuur op zoek naar mogelijkheden voor finan-
ciering van een Buurpad. Als hierover meer bekend is zullen wij jullie daarover informe-
ren. Als je betrokken zou willen zijn bij het bedenken en kiezen van vragen en opdrachten 
of meer wilt weten over het Buurpad kom dan gerust eens langs bij een van ons.

Babette Meggelaars (leerkracht) Norbertuslaan 15
Marjan Verboeket (Ontwerper buiten-speel-ruimte) Mgr. Zwijsenstraat 27
Hanne Peerenboom (jeugdverpleegkundige) Sint Gertrudislaan 36



Ingezonden brief:

Glasvezel
Beste buurtbewoners. Internet is niet meer uit onze huishoudens weg te denken, voor 
sommigen wellicht niet meer uit het leven. De een kiest ADSL, de ander zweert bij 
kabel, gelukkig zijn deze vormen beiden in onze wijk beschikbaar. Maar het kan 
sneller en stabieler in de vorm van glasvezel. In een aantal Eindhovense wijken is dit 
inmiddels beschikbaar, in andere wordt het in het komende jaar aangelegd. De keu-
ze welke wijken wel of niet worden voorzien van deze volgende stap in het internet 
tijdperk ligt in handen van de bewoners van de wijken. Bij voldoende interesse doen de 
kabelbedrijven via de buurtverenigingen het verzoek tot aanleg aan de verantwoordelij-
ke instanties. In ons geval doet het wijkbestuur van de Sintenbuurt-Noord dit.
Grootste voordelen van glasvezel zijn zoals gezegd de snelheid en stabiliteit. Bij 
glasvezel maakt het niet uit hoeveel aansluitingen aangesloten zijn en in welke mate zij 
gebruikmaken van de diensten, de snelheid is altijd hetzelfde. Het geeft ook meer vrij-
heid in het kiezen van aanbieders van internet-, telefonie- en televisiediensten. Boven-
dien is het de informatie brenger van de toekomst. Surf naar www.eindelijkglasvezel.nl 
of www.onsneteindhoven.nl voor inzicht en een korte presentatie met sprekende voor-
delen. Glasvezel biedt voordelen voor de meer eisende gebruiker van internet, maar 
is tegelijkertijd ook vertrouwd voor wie gewend is aan de huidige technieken of hier 
gewoon tevreden mee is. Er zijn geen andere apparaten nodig voor de overschakeling 
naar glasvezel vanaf kabel of ADSL aansluitingen. Computers, televisies, modems en 
telefoons kunnen gewoon gebruikt blijven worden (alleen de draaischijf telefoon schijn 
je te moeten ‘missen’ …). Ook telefoonnummers kunnen worden behouden.
Mocht je ook geïnteresseerd zijn in glasvezel, geef dit dan in een mail aan bij het 
bestuur (info@wittewel-sintenbuurt.nl). Zij kan dan contact opnemen met de verant-
woordelijke instanties om de mogelijkheden te bespreken, op basis van de bestaande 
interesse uit onze buurt.

Martijn Notten

Leefbaarheid:

Veegschema ‘blik opzij, dan kan de veger er bij’
Ook in 2013 gaat de veegwagen ons zes keer vragen om de auto tijdelijk weg te zetten.
Even nummers in de straat altijd op dinsdag en oneven nummers op woensdag.
8/9 januari, 5/6 maart, 7/8 mei, 11/12 juni, 13/14 augustus en 10/11 september 2013.
Het kan zijn dat u zo’n veegwagen ook op andere dagen door de straat ziet rijden, maar 
dan hoeft u uw auto niet te verplaatsen. Let dus op de borden in de wijk.

26
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Leefbaarheid:

Toen parkeren nog heel gewoon was
In de vorige WitteWel werd een ingezonden stuk geplaatst over parkeren in onze wijk. 
Dat triggerde mij om ook een artikel aan parkeren te wijden. In mijn straat (de Root-
haanstraat) gold oorspronkelijk tot 2007 een parkeerverbod aan de zijde met de oneven 
huiznummers. Dit is te zien aan het verkeersbord op deze foto uit 2006. Inmiddels is dat 
wel veranderd: er mag gelukkig aan weerskanten geparkeerd worden. Ieder wil graag de 
auto zo dicht mogelijk bij huis parkeren. Soms zelfs twee auto’s per gezin. Eén auto staat 
zelfs al jaren onveranderlijk op dezelfde dubbele parkeerplaats. Dus zet de auto’s zo strak 
mogelijk achter ekaar zodat we de beschikbare plaatsen efficiënt kunnen gebruiken.
De strekking van mijn verhaal is dat met een beetje geven en nemen, passen en meten en 
aansluiten bij inparkeren, iedereen vlak bij de deur kan parkeren. Gewoon: omdat het een 
kleine moeite is en het gebaar gewaardeerd wordt!

Driek Verdonk

Oproep:

NieuwsFlitsen per mail
Graag ontvangen we uw E-mailadres via de site van de Sintenbuurt zodat u voortaan alle 
laatste nieuwtjes en actuele berichten per mail ontvangt. We hebben inmiddels zo’n 34% 
van de mailadressen in ons bezit en hopen dat dit percentage snel hoger wordt.

Redactie WitteWel
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Bouwcommissie:

Spouwmuurisolatie lonend?
Mijn huis is een hoekhuis met de buitenmuur aan de kamerkant. Nu het kouder aan het 
worden is, voel ik de kou van de muur erg goed. Omdat ik nu toch in de ‘bezuinigingsfase’ 
ben, wilde ik ook wel eens weten wat het profijt van spouwmuurisolatie is en wat het kost.
Na mijn ervaringen met de zonnepanelen ben ik iets voorzichtiger geworden om ‘zomaar’ 
met een aanbieder in zee gaan en heb bij zes bedrijven een prijs opgevraagd. De verschil-
len bleken groot: de prijzen varieerden van € 860 tot en met € 1.945. Vier bedrijven zijn 
daadwerkelijk komen kijken en hebben aan de hand van enkele metingen een bereke-
ning gemaakt hoeveel vierkante meter muur geïsoleerd kan worden. De metingen van de 
spouwbreedte van de verschillende aanbieders varieerde nogal. Van 6 cm tot bij één aan-
bieder zelfs 8,5 cm bij een andere. Heel bijzonder, want beide metingen werden uitgevoerd 
in hetzelfde gat in de muur. Ook het aantal vierkante meters verschilde per aanbieder.

Maar goed, ik heb bij ieder 
aangegeven dat ik zogenaamd 
inblaasglaswol van Knauff wil 
en heb bij ieder van hen naar 
de ervaring met dit materiaal 
gevraagd, in combinatie met dit 
type huizen met een geverfde 
buitenmuur. Volgens drie van 
de vier aanbieders zou dit geen 
enkel probleem moeten geven. 
Toch ben ik ook naar mijn achter-
buurman gegaan die zo’n 6 jaar 
geleden zijn woning aan de Boni-
faciuslaan (ook een hoekpand) 

heeft laten isoleren met dezelfde inblaaswol. Zijn bevindingen zijn positief: hoger comfort, 
geen schimmelvorming (daar kan men last van krijgen volgens hen die geen voorstander 
van spouwmuurisolatie zijn). In de zomer duurt het langer voor de warmte het huis binnen-
dringt. En last but not least: hij heeft een gemiddelde besparing op zijn stookkosten van 
ongeveer 500 m3 gas per jaar, berekend over de vijf afgelopen winters. Zijn verbruik ging 
van 2200 m3 naar 1700 m3; dat is met een gasprijs van € 0,68 euro per m3 een besparing 
van maar liefst € 340,- per jaar!
Van mijn huis kan ongeveer 20 m2 aan de voorgevel, 16,5 m2 aan de achtergevel en 
40 m2 aan de zijgevel te isoleren. De isolatie gaat circa 50 cm onder het maaiveld de 
spouw in en kan niet worden aangebracht achter de betonnen borstweringen. De kosten 
bedragen bij het door mij geselecteerde bedrijf bedragen € 13 per vierkante meter, wat bij 
mijn huis neerkomt op een totaalbedrag van € 988,-. Dit is inclusief de BTW.
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In de Roothaanstraat heb ik gepolst wie er eventueel nog meer interesse had en dat zijn 
5 huizen. Wanneer er bewoners in de wijk óók interesse hebben, dan kunt u mij mailen 
(3k@driekverdonk.nl) en ik stuur u mijn offerte toe met alle specificaties. Wanneer er 
bijvoorbeeld 25 huizen deelnemen, dan kunnen we misschien nog wel iets van de prijs 
‘praten’. Dit heb ik al een beetje besproken met de gekozen aanbieder. Die heeft laten 
weten dat wanneer hij meerdere huizen kan isoleren, hij bij ieder afzonderlijk komt kijken 
en per huis een offerte afgeeft. Dit onder andere met het oog op persoonlijke wensen, 
zoals vloerisolatie of dakisolatie.
Graag ontvang ik uw mail zo snel als mogelijk, maar uiterlijk vóór 10 januari 2013. 

Driek Verdonk, Roothaanstraat 23, telefoon 06 26244041

Bouwcommissie:

Spouwmuurisolatie: waar moet je op letten?
Als het verkeerd wordt uitgevoerd, kan spouwmuurisolatie desastreus werken voor vocht 
in de woning. Ook de isolerende werking kan tegenvallen als de isolatie ondeskundig 
wordt aangebracht. Tenslotte kan het ondeskundig aanbrengen van de isolatie tot gevolg 
hebben dat het materiaal uit de spouw loopt als er een gat in de muur wordt geboord. 
Onderstaand leggen wij uit hoe dit komt en waar je op moet letten als je van plan bent om 
de spouw te isoleren.

De spouw in de buitenmuur dient er onder andere voor om het vocht van de buitengevel 
af te voeren. De buitenmuur is poreus waardoor neerslag door de muur heen naar binnen-
treedt. Het vocht wordt via de binnenzijde van de spouwmuur afgevoerd. Het is dan ook 
belangrijk dat het isolatiemateriaal geen brug vormt in de spouw, want het vocht moet nog 
steeds kunnen worden afgevoerd. Worden er bruggen gevormd, dan slaat het vocht van de 
buitenmuur door naar de binnenmuur en treedt er onherroepelijk schimmelvorming op. 
Een remedie hiertegen is de buitenmuur vochtwerend te maken door deze te impregneren, 
maar dit is een kostbare klus. In een spouw komen vaak cementresten voor (zogenaam-
de “baarden”), waardoor de spouwbreedte over het oppervlak van één muur nogal kan 
variëren. Als dit tijdens de werkzaamheden niet wordt herkend, bestaat het risico dat er 
ophoping van het isolatiemateriaal plaatsvindt en er brugvorming optreedt.

Brugvorming treedt dus op wanneer het plaatselijk juist teveel isolatiemateriaal wordt 
aangebracht. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Wanneer er te weinig isolatiema-
teriaal in de spouw wordt aangebracht of wanneer het materiaal onvoldoende gelijk over 
de hele spouw wordt verdeeld, blijven er plaatsen in de spouw over waar koudetransport 
plaats kan vinden. Hierdoor ontstaan lokaal koude en warme plekken in een spouw. Van-
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wege het temperatuurverschil tussen deze plekken, gaat de lucht in de spouw verplaatsen. 
Bewegende lucht is een uitstekende warmtegeleider, waardoor de isolerende werking van 
het materiaal in de spouw ver teniet wordt gedaan.

In het verleden bestond het isolatiemateriaal meestal uit bolletjes, bijvoorbeeld van piep-
schuim, die in de spouw worden geblazen. Tegelijk wordt een kleefmiddel, bijvoorbeeld 
hars, meegeblazen. Het kleefmiddel zorgt ervoor dat de bolletjes aan elkaar hechten. Dit 
verhoogt de isolerende werking, maar zorgt er ook voor dat de bolletjes niet uit de spouw 
lopen als er een gat in wordt geboord. Als er onvoldoende hechting van de bolletjes plaats-
vindt, lopen deze bij elk gat wat in de muur wordt geboord uit de spouw en wordt de isole-
rende werking steeds minder. Dit probleem kan achteraf niet meer worden verholpen. Nu 
wordt echter vaak glaswol gebruikt die wordt, die wordt ingeblazen. Het voorkomen van 
de bovengenoemde problemen begint bij het goed in kaart brengen van de breedte van de 
spouw en de aanwezigheid van eventuele obstakels hierin. Hiervoor zijn per muur meer-
dere meetgaten noodzakelijk. Ook dienen voor het inbrengen van het materiaal voldoende 
gaten te worden gemaakt. Denk aan een stuk of twintig gaten per muur. Het klinkt raar, 
maar de gaten moeten onregelmatig op vooraf vastgestelde plaatsen over de muur wor-

den verdeeld. Ook de mix van 
isolatiemateriaal en kleefmiddel 
dat in de muur wordt geblazen 
dient goed te zijn. Alle reden 
dus om ervoor te zorgen dat de 
werkzaamheden door een gecer-
tificeerd isolatiebedrijf worden 
uitgevoerd. Let wel op: per soort 
isolatie is een ander procescerti-
ficaat van toepassing. Controleer 
dus of u te maken heeft met een 
gecertificeerd bedrijf én of het 

bedrijf over het juiste procescertificaat voor het gekozen materiaal bezit.

Meer weten over spouwmuurisolatie? Kijk dan eens op de volgende website: 
www.spouwmuurisolatie.nl/isolatie-spouwmuur-tips. Let wel op. Het is een website van 
een leverancier van isolatiemateriaal en dus niet onafhankelijk  maar de site is overzichte-
lijk en er staan nuttige tips op. Wel onafhankelijk en ook informatief is de volgende web-
site: www.milieucentraal.nl/thema%27s/thema-1/energie-besparen/isoleren-en-besparen/
gevelisolatie/spouwmuurisolatie. 

Marc Visschers
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Ingezonden brief:

Sponsors gezocht
World Schools Championship ISF Basketball 2013 op Cyprus. 
Mogen wij ons even voorstellen: wij zijn Joep en Daan Hazeleger en wonen in de 
St. Norbertuslaan. U weet wel, het hoekhuis waar de basket tegen de muur hangt.
Wij hebben als tweeling een passie voor sport en speciaal voor basketbal. Als kleine 
jongens waren we er al fanatiek mee bezig. Dat is eigenlijk ieder jaar alleen nog maar 
meer geworden. Wij basketballen nu bij Almonte / TBB. TBB staat voor Top Basketbal 
Brabant.
Sinds vorig jaar zijn we op het St. Joriscollege gestart als LOOT-leerling. Het St. Joriscol-
lege geeft de mogelijkheid om school en topsport te combineren. We vinden het een super 
uitdaging. Elke dag zijn we bezig met basketbal en dan ook nog natuurlijk naar school. 
Voor ons in deze volgorde, maar onze ouders denken daar toch iets anders over! Het 
betekent voor ons lange dagen. Vroeg op en laat thuis. Dat hoort nu eenmaal bij topsport, 
maar dat hebben we er graag voor over.
Wij zijn dan ook heel blij dat we mee mogen naar Cyprus. Daar worden de World Schools 
Championship ISF Basketball 2013 gehouden. Al 26 landen uit heel de wereld hebben 
zich aangemeld. Elk land wordt vertegenwoordigd door 1 jongens- en 1 meisjes school-
team. Allemaal in de leeftijd van 14 t/m 16 jaar. 
Dit wordt voor iedereen een fantastische ervaring, 
met veel sportiviteit en spanning.
U begrijpt Cyprus ligt niet naast de deur. Voor ons 
betekent dat dan ook dat we gaan proberen via 
sponsoring onze reis bij elkaar te verkrijgen. Wij 
gaan via allerlei ludieke acties proberen om het 
geld, voor het voltallige team, bij elkaar te sprok-
kelen. Daar vragen we uw aandacht voor. Wij zijn 
nu druk bezig alle acties vorm te geven, maar één 
is er al duidelijk. Dat is de sponsorloop. Deze zal 
op korte termijn plaatsvinden. Wij komen hier-
voor langs de deur collecteren om zo tot een mooi 
bedrag te komen voor de aanbetaling van de reis. 
Wij hopen dat ook u een steentje wilt bijdragen 
om onze droom te realiseren.
We willen graag iedereen laten weten hoe het ons 
in Cyprus vergaat. Binnenkort is onze site in de 
lucht. Onze link kunt u vinden op www.witte-
wel-sintenbuurt.nl. Met sportieve groet.

Joep en Daan Hazeleger.



32

Sluitingsdatum kopij WitteWel 1. 2013 
Uiterlijk vrijdag 21 maart 2013. 
De volgende WitteWel verschijnt 20 April 2013.
In dit nummer kun je het volgende verwachten:
* Activiteiten Koninginnedag
* Interview ondernemer uit de wijk
* Aandacht voor het witschilderproject 2013 / 2014

Burendag 
Ook dit jaar is er een landelijke burendag en wel op zaterdag 28 september 2013.
Misschien iets voor uw straat om tijdens deze landelijke burendag iets te organiseren.
Kijk eens op www.burendag.nl

Oproep:

Ondernemers in de wijk
Veel bewoners in de wijk hebben een eigen onderneming of een bijzondere hobby waar-
mee ze diensten aan anderen leveren. Het is mogelijk om op onze internetpagina een inter-
netlink of telefoonnummer geplaatst te krijgen. Soms is het wel zo handig om te weten wie 
er in de buurt wonen. Interesse? Stuur dan een stukje op naar info@wittewel-sintenbuurt.nl

Oproep:

Sneeuwschuivers zonder Sneeuwruimplan
Vorig jaar, in de laatste WitteWel van 2011, schreven we over de gratis sneeuwschuivers 
die de gemeente ter beschikking had gesteld. Een groot aantal van onze lezers heeft toen 
bij ondergetekende een sneeuwschuiver opgehaald. Later bleek dat de gemeente enigszins 
teleurgesteld was dat wij er geen Sneeuwruimplan aan gekoppeld hadden.
Dat ging ons ook wat ver, maar we snappen goed wat de gemeente eigenlijk wilde berei-
ken: veeg niet alleen je eigen stoep schoon met de gratis schuiver, maar liefst ook die van 
je oudere buren.
 
Dit jaar kun je nog een paar gratis schuivers komen afhalen bij Driek Verdonk. Stuur even 
een mailtje naar info@wittewel-sintenbuurt.nl met daarin je verzoek en ik zorg dat op 
afgesproken dag en tijd een schuiver gereed staat, met dit jaar dus de boodschap: 
Schuiven zo ver als je kan, ook voor(bij) de oudere buurman.

Redactie


