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VAN DE REDACTIE
 Het is lente! Eindelijk! Ik heb ‘onze’ 

jaarlijkse roze bloesem weer gezien, de eerst kor-

te rokjes en broekjes al naar school zien lopen 

en de eerste zonnestralen op m’n huid gevoeld. 

Eindhoven had dit jaar het record: we bereikten 

op 28 maart als eersten in Nederland dit jaar de 

20 graden. Dat gaat al lekker de goede kant op!

Onze buurt is in beweging. Je voelt het, je 
merkt het en je ziet het. Huizen verwisselen 
van eigenaar, oude vertrouwde koppen ma-
ken plaats voor frisse nieuwe gezichten en 
aan de lopende band rijden  busjes van aller-
hande bouwbedrijven af en aan door onze 
straatjes. Niet alleen de vogels zijn bezig hun 
nestjes op orde te krijgen voor een nieuwe 
ronde.  We klussen er lustig op los. 
Iets verderop wordt ook de laatste hand ge-
legd aan de Boulevard-Zuid. Het is dus écht zo 
ver gekomen. Begin april openden de eerste 
winkels al hun deuren en over niet al te lan-
ge tijd zullen ook de laatste etalages gevuld 
zijn. Parkeerproblemen lijken vooralsnog uit 
te blijven en het zou fijn zijn als dat volgend 
naar na de herinrichting van de Heezerweg 
ook zo blijft. 
Het beste nieuws heb ik voor het laatst be-
waard: er is een nieuw bestuur opgestaan! Zij 
wagen de sprong in het diepe en stellen zich 
in deze WitteWel uitgebreid aan u voor. Langs 
deze weg wil ik de nieuwe leden feliciteren en 
veel succes wensen. 
Lente dus. Nieuwe ronde nieuwe kansen. 
Onder de steen vandaan, lekker naar buiten! 
Geniet ervan!

Rutger Lootsma
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VAN DE VOORZITTER
 De lente, daar is ze dan eindelijk. Het 

begin van nieuwe dingen, plannen en dit jaar 

ook een nieuw bestuur voor onze wijk. En ter-

wijl de eerste zonnestralen onze mooie witte pas 

geverfde huizen oplichten is het oude bestuur ge-

ruisloos ingeruild voor een nieuw bestuur. 

Na vele jaren trouwen dienst vonden de leden 
van het oude bestuur het tijd worden om het 
stokje over te dragen. Het, ik mag wel zeggen, 
succesvol afronden van het witsschilderpro-
ject was dan ook een mooi moment om er 
een punt achter te zetten. En gelukkig zijn 
er nieuwe leden gevonden die het over wil-
len nemen. Dus in navolging van de WitteWel 
die, net als de huizen, een nieuw verfje kreeg 
heeft ook het bestuur een heel nieuw gezicht 
gekregen. Of misschien kan ik beter zeggen 
vier nieuwe gezichten. Aan mij als nieuwe 
voorzitter dan ook de eer om deze column, 
over te nemen van de oude voorzitter Dick. 
Gelukkig is het schrijven voor de WitteWel 
mij niet vreemd als deel van de voorgaande 
redactie van de WitteWel. Naast als oud redac-
tie lid van de WitteWel kunnen jullie mij ook 
van andere activiteiten in de buurt kennen. Ik 
heb een aantal keer Koningsdag mee georga-
niseerd en ook burendag organiseer ik mee.
Wie ik en de andere leden van het nieuwe be-
stuur nu precies zijn kun je verder op in deze 
WitteWel lezen, daar stellen de nieuwe be-
stuursleden zich voor. We hebben er zin in als 
nieuw bestuur en zijn druk doende met alle 
officiele zaken in orde te maken zodat we ons 
kunnen gaan inzetten als bestuur van de wijk. 
We hopen samen met jullie de komende jaren 
te zorgen voor een fijne, leefbare, gezellige en 
veilige wijk. Heb je ideeen, suggesties of vra-
gen mail dan naar info@wittewel-sintenbuurt.
nl of spreek ons een keer aan.

Virginie van der Linden
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KIEZEN
 Dat hebben we net met ons allen gedaan. En wellicht dat er lezers zijn die nog aan 
het bijkomen zijn van de uitslag. Een uitslag die in elk geval kenbaar heeft gemaakt dat er nogal 
wat Nederlanders ontevreden zijn. Over hun inkomen, over het hebben van geen werk, over de 
zorg en de invulling ervan, over Europa dat er vooralsnog nog niet in slaagt iets van eenheid en 
verbinding te tonen, en over de immigranten: economische, politieke of oorlogsvluchtelingen. 
Kiezen betekent dat je hoopt dat een nieuwe regering naar deze geluiden in onze samenleving 
wil luisteren en met oplossingen komt die draagvlak hebben. Kiezen in een tijd dat de ons 
bekende wereld steeds diffuser en minder begrijpelijk wordt voor zowel jong als oud. Een tijd 
waarin met de waarheid nogal eens een loopje wordt genomen waarna het moeilijk is de ‘leu-
gengeest’ weer in de fles te krijgen.
Gelukkig valt er op meer fronten dan alleen het politieke te kiezen. Wat zullen we vanavond 
eten? Welk huis kopen we? Willen we nu wel of geen nieuwe auto? En zo ja, moet het dan een 
elektrische worden. Naar welke film gaan en welk boek gaan we als eerste lezen? Wordt het een 
iPhone of een Samsung? Uitbreiding kernreactoren of een windmolen in je achtertuin? Waar 
gaan we op vakantie, en doen we dat vliegend, rijdend, fietsend? Kiezen we voor een kind, 
een huisdier, een huwelijk of scheiding? Stoppen we met drinken of met roken, of met allebei? 
En........ 
Nee, vanaf nu houd ik mijn kiezen op elkaar.

Ans Robben
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WIE VORMEN HET NIEUWE BESTUUR?
 Zoals jullie in het begin van deze Wit-

teWel hebben kunnen lezen is het bestuur stille-

tjes overgegaan van oud naar nieuw. Het nieuwe 

bestuur bestaat uit vier leden Virginie van der 

Linden als voorzitter, Peter Blom als penning-

meester, Lennart van Liere als secretaris en Matt 

Carroll als lid. Om kennis te maken met ons zul-

len we hieronder ons kort voorstellen.

VIRGINIE VAN DER LINDEN
 Ik ben Virginie en ben in 2007 sa-
men met Bart op de Rielseweg komen wonen. 
Inmiddels hebben we drie dochters, Sarah, 
Benthe en Pomme. Een plekje in het bestuur 
trok me wel omdat ik onze buurt erg leuk vind 
en graag wil bijdragen aan de betrokkenheid 
en vooral ook gezelligheid binnen de buurt. 
De afgelopen jaren heb ik al mee gedaan met 
de organisatie van burendag, Koningsdag en 
Halloween, het stukje gezelligheid is wel ge-
dekt dus. Ook zat ik de vorige redactie van de 
WitteWel. De oudste twee gaan naar de Klim-
boom dus ik ben veel te vinden in de buurt, 
reden genoeg om een steentje bij te dragen 
vind ik.

PETER BLOM
 Mijn naam is Peter Blom en ik woon 
aan de Piuslaan 141 met mijn Ine. Ik vind het 
leuk en uitdagend om toe te treden tot het 
bestuur, waar ik de functie van penningmees-
ter zal gaan vervullen. Ik hoop daarmee een 
kleine bijdrage te kunnen leveren aan het 
(nog) leefbaarder maken van de wijk waar wij 
al sinds 2005 met veel plezier wonen. Ik vind 
sociale cohesie en veiligheid belangrijk voor 
onze wijk en zal mijn best doen om beiden te 
bevorderen.
De kinderen zijn het huis uit en we hebben 
twee kleinkinderen, Sem van 6 en Pleun van 

3. In onze vrije tijd genieten we van de klein-
kinderen, gaan we op zijn tijd de stad in, gaan 
we graag op vakantie, en ik bezoek de thuis-
wedstrijden van de landskampioen.
Ik werk bij de gemeente Best als afdelingsma-
nager Intern Advies en Financien. Ik doe ook 
dat met erg veel plezier in een leuke gemeen-
te en een prettige werkomgeving.
Zoals gezegd ik heb er zin in en hoop dat we 
er  met zijn allen in slagen onze wijk positief 
op de kaart te laten staan. 

LENNART VAN LIERE
 Mijn naam is Lennart van Liere en 
ik woon samen met mijn gezin sinds 2007 in 
onze fijne en sfeervolle buurt.
Ik ben makelaar van beroep en kom in heel 
wat wijken, maar ik vind werkelijk dat onze 
wijk echt iets bijzonders heeft. Niet alleen de 
charmante witte huizen en de mooie bomen 
op de grasveldjes, maar ook de bewoners van 
de wijk. Prettige sociale contacten, betrok-
kenheid en behulpzaamheid, en uiteraard de 
gezellige activiteiten.
Het is een bijzonder stukje Eindhoven en ik wil 
graag meehelpen om dat te behouden. Dat 
was voor mij de reden om me aan te melden 
als secretaris voor het nieuwe wijkbestuur.
Naast mijn werk en gezin heb ik soms ook nog 
wat vrije tijd en die wordt gevuld met diverse 
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activiteiten, maar hardlopen en gitaarspelen 
zijn de meest voorkomende.
Samen met de rest van het bestuur staan we 
te popelen om het goede werk van het vori-
ge wijkbestuur voort te zetten en verder uit 
te breiden.
We komen elkaar ongetwijfeld op straat wel 
eens tegen, dus tot dan!

MATTHEW CARROLL
 Ik ben Matthew Carrol, kom oor-
spronkelijk uit Australie en woon in Europa 
sinds 2002. Sinds 2011 werk ik voor Thermo 
Fisher Scientific en momenteel in de functie 
van Operation Engineer- New Product Intro-
duction and Project Manager. Ik woon in de 
buurt sinds we naar Eindhoven zijn verhuisd 
in 2011 met mijn partner Michelle en onze 3 
zonen. Ik heb besloten mee te doen aan het 
wijkbestuur om zo meer betrokken te zijn bij 
de buurt en te helpen waar ik kan.
Het nieuwe bestuur bestaat dus uit vier en-
thousiaste nieuwe leden die er zin in hebben 
om zich in te gaan zetten voor onze mooie 
buurt. Natuurlijk staan we ook open voor jul-
lie ideeën, vragen en suggesties, dus schroom 
niet om een van ons aan te spreken of contact 
met ons op te nemen via de email info@wit-
twel-sintenbuurt.nl.
Dan wil ik hier ook van de gelegenheid ge-
bruik maken om namens alle leden van het 
nieuwe bestuur via deze weg het oude be-
stuur te bedanken voor alle inzet de afge-
lopen jaren. Ze hebben zowel op de achter-
grond als op de voorgrond gezocht voor een 
fijne, leefbare, mooie en gezellig buurt met 
in het bijzonder denk ik wel het goed bege-
leiden van het witsschilderproject. Wij zullen 
ze daar als nieuw bestuur in op gaan volgen: 
Dick, Margo, Inge, Marc en Driek: BEDANKT! 

Virginie van der Linden
Namens het bestuur
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OORLOG EN TERPENTIJN
 Het eerste boek dat ik aanraad is 
‘Oorlog en serpentijn’ van de Belg Stefan Hert-
mans. Hij is geboren in 1951 en is naast schrij-
ver ook dichter en essayist. Het boek ‘Oorlog 
en serpentijn’ is een ode aan zijn grootvader. 
De titel slaat enerzijds op de WO1 waarin zijn 
opa vier jaar in de loopgraven lag en ander-
zijds op het beroep wat hij uitoefende, nl. dat 
van schilder / restaurateur van m.n. kerk- en 
kloosterschilderingen. Door te starten met 
het beschrijven van de jeugd van zijn groot-
vader krijgen we als lezer een beeld van de 
beginperiode van de twintigste eeuw. Armoe, 
ziektes, mensonterende toestanden in fabrie-
ken, enz. Wat mij frappeerde was dat al tijdens 
WO1 en zeker meer naar het einde van deze 
oorlog, er een andere manier van oorlogvoe-
ren ontstond. De man tot man gevechten 
werden overgenomen door o.m. tanks en ra-
ketten.
De stijl is prachtig en het verhaal universeel.

UIT HETBOEKENHOEKJE
 AGAAT
 OORLOG EN TERPENTIJN
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AGAAT
 Het tweede boek is van de hand van 
de Zuid-Afrikaanse schrijfster Marlene Nie-
kerk en heeft als titel ‘Agaat’. Zij (1954) heeft 
literatuur en filosofie gestudeerd, cum laude 
afgestudeerd en heeft inmiddels een aan-
tal prestigieuze prijzen gewonnen voor haar 
boeken. Het boek ‘Agaat’ leest als een trein, 
is poëtisch, hard, en eigenzinnig van stijl. Het 
onderwerp is, hoe kan het bijna anders, de 
tegenstelling tussen zwart en wit. Het verhaal 
speelt zich af op een boerderij waar de witte 
Milla en de zwarte Agaat wonen. Het is een 
intrigerende relatie die beschreven wordt tus-
sen deze twee totaal verschillende vrouwen. 
Milla lijdt aan een oprukkende verlamming 
waardoor ze steeds afhankelijker wordt van 
de zorgen van Agaat. Niekerk beschrijft de 
steeds intiemer wordende verzorging met 
groot inlevingsvermogen en compassie. Die 
beelden blijven lang op je netvlies als lezer 
staan.

Ans Robben
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ONDERNEMERIN DE WIJK
Tijdens Halloween staat zijn huis al jaren be-

kend als één van de engste plekjes van de Sinten-

buurt. En als er muziek gedraaid moet worden 

dan is ie ook van de partij. Jeroen de Haas, vader 

van Loet en Caatje, is er niet het type naar om 

half werk te leveren. Overal duikt ie met even-

veel enthousiasme in. Twee jaar geleden begon 

hij bijvoorbeeld zijn eigen onderneming Bright-

cape en daar willen we natuurlijk meer van we-

ten.
 
Jeroen, van alle bezige bijtjes ben jij vol-
gens mij het bijtje met de drukste agenda. 
Waar ben je nu zoal mee bezig?
Ik heb 2 jaar geleden de tijd gekregen en ge-
nomen voor een ogenschijnlijk eenvoudige 
vraag: “wat is de allerleukste job die ik kan be-
denken?” Het werd steeds duidelijker dat dat 
als ondernemer was.
Mijn agenda is sinds die tijd wel wat overzich-
telijker geworden. Ik merk dat het opstarten 
van een ambitieus bedrijf heel veel van mijn 
toewijding en energie vraagt en ik wat minder 
projectjes er naast heb lopen. Omdat ik weet 
dat dit het allerbeste bij mij past vind ik dat 
ook niet erg en de focus geeft ook wel weer 
rust.   Daarvoor was mijn agenda veel meer 
“versnipperd” met 101 dingen die ik leuk 
vond….Nu zijn dat er nog maar 99, hahaha. 
Ja ik weet het, ik kan inderdaad niet zo goed 
“NEE” zeggen. Sommige dingen (voetbaltrai-
ning geven, DJ-en en mijn werk voor Bun-
gamati in Nepal) kan en wil ik ook echt niet 
loslaten.
 

Je bent je eigen zaak, Brightcape, begon-
nen die van alles doet met Big Data. Dat 
woord kom ik steeds vaker tegen. Wat is 
dat en wat doen jullie daar nu mee?
Big Data gaat voor ons om het herkennen 
van patronen in data. Op grond van die pa-
tronen kun je de juiste acties ondernemen. 
Verzekeraars bijvoorbeeld gebruiken allerlei 
variabelen om een voorspelling te doen over 
het risico dat een auto schade krijgt. Die varia-
belen zijn bijvoorbeeld het type, bouwjaar en 
de kleur auto, de leeftijd en de postcode van 
de autobezitter. In de financiële wereld wordt 
vanuit een statistische basis al heel lang ge-
werkt met risico- en voorspelmodellen. Nu 
zie je dat ook andere organisaties kansen zien 
en ermee aan de slag gaan. We hebben bij-
voorbeeld voor een e-commerce bedrijf, dat 
elke dag 20.000 orders moet verwerken, een 
model ontwikkeld dat voorspelt wat er in de 
komende week aan bestellingen binnenkomt.
 
En wat betekent Brightcape eigenlijk?
Bright Cape staat symbool voor een ontdek-
kingsreis, vol goede hoop op zoek naar jouw 
volgende “kaap”. Dat geldt zowel voor zowel 
mijn klanten  als bij mijn medewerkers.
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Op jullie website staat heel mooi “the 
only way to do great work is to love what 
you do. If you haven’t found it yet, keep 
looking. Don’t settle.” Is dit ook op jou van 
toepassing?
Ja, helemaal. Ik was stiekem toch best wel 
gesetteld bij de bank waar ik werkte. Ik vond 
het wel “good” maar niet “great”.  En dat is nog 
best een moeilijke stap, om te durven sprin-
gen en voor great te gaan. In mijn sabbatical 
is deze quote van Steve Jobs een trigger ge-
weest om écht voor mijn eigen ding te durven 
gaan.
 
Laatste vraag: hoe is het in Bungamati?
Goed! Na de aardbeving in 2015 volgde een 
heel zware periode met veel   wederopbouw 
en werden we qua ambities een paar jaar 
terug in de tijd geslingerd. We gaan nu weer 
met mooie stappen vooruit.
We bestaan ondertussen al 13 jaar en het 
is fijn om te merken dat we nog steeds veel 
impact hebben lokaal in Nepal en dat er een 
professionele, volwassen organisatie staat in 
Nepal die steeds onafhankelijker wordt. Dat 
is wat mij betreft ook het doel van ontwikke-
lingshulp en daar ben ik ook erg trots op.

Lijkt het jou ook leuk om kort en bondig iets over 
jouw onderneming te vertellen?  Stuur een be-
richt naar info@wittewel-sintenbuurt.nl  en we 
maken er iets moois van!

KONINGSDAG 2017:HELP JIJ MEE?
 Donderdag 27 april is er voor jong 
en oud weer van alles te doen in de Sinten-
buurt Noord. Natuurlijk beginnen we die dag 
met de traditionele fietstocht door de wijk, 
maar ook een springkussen en suikerspinnen 
zullen dit jaar zeker niet ontbreken! Tenmin-
ste, als er voldoende vrijwilligers zijn om deze 
festiviteiten te ondersteunen. 

 Wij hebben hulp nodig tussen
 10.00 - 13.00u bij: 
 • op- en afbouw
 • koffie, thee en ranja schenken 
 • de fietstocht begeleiden
 • cup cakes versieren 
 • schminken
 • suikerspinnen verkopen
 • en broodjes knakworst maken

Meld je aan en help mee! Stuur een berichtje 
naar: koningsdagsintenbuurt@gmail.com.

Namens alle kinderen uit de wijk alvast be-
dankt!

Ilse, Jessica & Nicolette
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RECEPT
 Kwam een (paas)haas bij de bakker 

en die vroeg: heeft u ook worteltjestaart? Welnu, 

hieronder het recept van tradiotionele Carratca-

ke. Lekker voor bij een brunch, een HighTea of 

gewoon voor bij de koffie! 

Ingredienten voor de cake :
250 gram zelfrijzend bakmeel
250 gram kristalsuiker/rietsuiker/lichte bas-
terdsuiker (wat je zelf lekker vindt)
½ theelepel zout
2 theelepels kaneelpoeder
2¼ dl zonnebloemolie
3 eieren, losgeklopt
100 gram gehakte walnoten  
300-350 gram wortelen geraspt (ik zou AH dit 
laten doen, zelf ben je een eeuwigheid bezig)

Ingredienten voor het glazuur:
150 gram roomkaas
2 eetlepels crème fraîche
2 eetlepels zachte roomboter, 
150 gram poedersuiker (moet je vooral zelf 
proeven, zoeter: meer suiker, minderzoet: 
minder suiker)
1 a 2 eetlepels citroensap (net als bij de poe-
dersuiker, wat jij zelf het lekkerste vindt)

Bereiding:
Verwarm de over voor op 175 graden. 
Bekleed een springvorm van 26 cm met bak-
papier (of vet de vorm in, net wat dat je zelf 
het prettigste vindt). Bloem, suiker, zout en de 
kaneel mengen in een grote mengkom.
Roer de olie erdoor en klop het luchtig met de 
handmixer. Daarna de eieren er 1 voor 1 door-
heen kloppen. Roer de noten en de wortelen 
er door en doe het mengsel in de bakvorm. In 
het midden van de oven 45-50 minuten laten 
bakken. (met een satéprikker kun je kijken of 
de taart gaar is, prik de prikker in het midden 

van de cake en als deze er schoon uitkomt is 
de cake gaar). Laat de cake op een rooster af-
koelen.

Het glazuur:
Roomkaas, crème fraîche en de boter losklop-
pen. De poedersuiker er in gedeeltes door-
heen roeren tot een glad mengsel. Breng het 
glazuur op smaak met citroensap.
Bestrijk de cake met een dikke laag glazuur. 
Laat het glazuur op de taart 1 uur uitharden 
in de koelkast.
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WAT EENHANNIEKAUW!
De Vlaamse gaai is een mooie kleurrijke, maar 

niet altijd even sympathiek luid krijsende vo-

gel. Die ook andere vogels kan imiteren, maar 

lang niet zo mooi als de vogel die hij probeert 

na te doen.

Het is een beige-bruine vogel, met een licht 
gestreepte kruin, een lichte keel plus onder-
kant, een lichtblauw vleugelveld en een fijne, 
zwarte bandering. Verder heeft de gaai een 
brede zwarte snorstreep, een zwarte staart 
en een witte stuit. De naam die hij heeft, 
heeft niets te maken aan het feit dat wij hier 
dichtbij Vlaanderen wonen. In het Grieks 
heet hij Garrulus glandarius, te vertalen als 
‘voortdurend krassende eikelzoeker’. 

Mijn vader (hij zou nu bijna 100 zijn) noemde 
deze vogel een Hanniekauw. De vogel leeft 
graag daar waar eikenbomen staan; waar hij 
dan in het najaar eikels van deze boom ver-

stopt om de winter door te komen. Natuurlijk 
weet de Vlaamse gaai niet waar hij deze 
allemaal in de grond heeft gestopt tijdens de 
winter. Dit is ook één van de manieren hoe 
een eikenboom op andere plaatsen - ver van 
een andere eikenboom - ineens spontaan 
óók groeit. 

De kleurrijke vogel eet eigenlijk van alles en 
heeft een sterke snavel. Hij hakt er noten 
mee open, haalt er insecten onder de schors 
van bomen vandaan, maar rooft er óók eie-
ren van andere vogels mee. Hij doodt er zelfs 
jonge of kleine vogels mee.

In de tuin zie je hem de laatste 25 jaar steeds 
vaker en hij is altijd luid aan het krijsen. Dit 
om te laten horen dat hij er is en voor niets of 
niemand bang is. Toch zal hij direct wegvlie-
gen wanneer je als mens te dichtbij komt. 
Hij bouwt zijn nest tussen de takken in een 
boom en bekleedt het nest met mos. De 5 à 7 
eieren legt het vrouwtje tussen half april tot 
juni. Na zo’n 19 dagen komen de eieren uit: 
de jongen worden in het nest 20 dagen ge-
voed. Na 2 maanden zijn de jongen zelfstan-
dig en moeten zij zelf voor hun kostje zorgen 
en worden zij vanaf die tijd zelfs letterlijk ‘het 
bos in gestuurd’ om voor hun eigen kostje te 
zorgen. Dit gebeurt dikwijls van hardhandig 
tot heel agressief.

Het is een mooie verschijning in je tuin een 
Vlaamse gaai, maar als je weet dat er andere 
vogels in je tuin nestelen,  dan weet je  ook 
dat deze Hanniekauw komt  voor het roven 
van de eieren of de jongen. 

Dus: je bent gewaarschuwd en nu maar 
hopen dat er ondanks deze Vlaamse rover 
veel andere tuinvogels in jullie tuin komen 
broeden!

Driek Verdonk
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 Al een jaar of 8/9 gaan we enthousiast 

naar de yoga in Waalre. Best een stukje rijden, 

maar tot nu toe loonde dat de moeite. Daar komt 

nu verandering in! Sinds een paar maanden krij-

gen we les van Karol Rodriques, die nu invalt 

voor een zieke yogalerares. We vinden Karol, een 

gecertificeerde Yogalerares, inspirerend: zij voegt 

een nieuwe dimensie toe aan wat we tot nu toe 

leerden.

Karol is een bevlogen en enthousiaste Yogi-
ni. Ze geeft haar lessen op een ontspannen 
wijze en ze hebben een duidelijke structuur. 
“Stretchen” en “relax” waren voor ons nieuwe 
begrippen in yogaland, voortkomend uit  de 
vele talen die Karol beheerst: Engels, Portu-
gees, Nederlands en een grappige combina-
tie daarvan. 
In de les van een uur werken we pittig door, 
wat de balans in de drukte van alle dag ten 
goede komt en ook de gezondheid.

En wat nu extra fijn is, in elk geval voor ons, 
is dat Karol blijkt les te geven in het oude 
schoolgebouw achter de AH, Fab 28 op de Fa-
britiuslaan 28, waar diverse activiteiten voor 
de bewoners uit de buurten rondom georga-
niseerd worden. Kunnen we dus op de fiets, of 
zelfs te voet er naar toe.

Wij zijn blij met haar plekje daar en wellicht 
ben jij ook enthousiast geworden. Mocht 
dat zo zijn dan is er de mogelijkheid om een 
proefles op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 
te volgen.
Voor meer informatie kun je eens kijken op 
haar website: www.magga.nl, haar mailen: 
yoga@magga.nl of haar bellen: 06-4812 3178
Wie weet, tot ziens. 

Ans en Yvonne

YOGA, MAARDAN NETAN-DERS
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FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL
 Ik woon, samen met Pascale, Jes-

se en Martijn op de Sint Gertrudislaan 16. Dit 

jaar staat er voor mij een mooie en belangrijke 

uitdaging op het programma. 

Op 17 september doe ik, samen met een 
goede vriend uit Weert, mee aan Duchenne 
Heroes. Duchenne Heroes is een 7-daagse 
mountainbike tocht (100 km per dag) voor 
het goede doel. De tocht start in Saarburg, 
Duitsland en voert via Luxemburg en de Bel-
gische Ardennen na 700 kilometer naar de 
finish in Eindhoven. 
Het doel: zoveel mogelijk geld bij elkaar 
trappen voor kinderen met Duchenne spier-
dystrofie, een erfelijke spierziekte die bij kin-
deren (veelal jongens) voorkomt. Rond het 
10e  levensjaar krijgen de meeste kinderen 
al problemen met lopen en raken afhanke-
lijk van een rolstoel. Ook wordt het steeds 
moeilijker om de armen te gebruiken. En als 
de spieren die voor ademhalen nodig zijn te 
zwak worden, is beademing nodig. Duchenne 
Spierdystrofie is uiteindelijk fataal omdat ook 

de hartspier steeds zwakker wordt. De levens-
verwachting ligt momenteel rond de 30 jaar.
Enorm belangrijk dus om zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te fietsen om een medicijn 
tegen Duchenne mogelijk te maken. Wij zijn 
momenteel,  naast het trainen voor deze zwa-
re tocht, druk bezig om het benodigde spon-
sorgeld bij elkaar te krijgen. Alle hulp is daar-
bij meer dan welkom!

Wil je ons helpen om Duchenne de wereld uit 
te trappen? Je kunt ons sponsoren op www.
duchenneheroes.nl/sponsor-nu (zoek mijn 
naam of onze teamnaam ”Team Abraham”).  
Elke bijdrage geeft hoop op een medicijn te-
gen deze vreselijke ziekte.

Meer informatie over de tocht en over Du-
chenne vind je op www.duchenneheroes.nl. 

Floris van der Weijden
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Ik ben zelf een hondenbezitter. En heus, ik 
ruim de poep op. Net als vele anderen tegen-
woordig. Maar er zijn er nog (te) veel die daar 
de moeite niet voor willen nemen en de boel 
gewoon laten liggen. Zijn we die tijd niet ge-
woon voorbij? Is het niet bijna ouderwets om 
poep te laten liggen? Of juist puberaal? Ruim 
het toch gewoon op. Kleine moeite, groot ple-
zier. Hoewel, ik zie er soms exemplaren tussen 
liggen….
Volgend jaar wandel ik weer op Eerste Paas-
dag over dat veldje. Ik hoop dat de vlagge-
tjes-actie en de vele berichtjes op Facebook 
dan hebben geholpen en dat we de Paashaas 
weer terugzien.

Van de redactie

MENEER DEPAASHAAS
Eerste Paasdag. Lekker vroeg in de ochtend laat 

ik Hans uit. Ik weet dat het dan vredig stil is 

in onze wijk en dat het Bonifaciuspark en de 

Stratumse Heide dan zijn bedekt met een fraaie 

deken van mist en dauw. Eén van mijn favorie-

te tijdstippen om ons jachthondje eens flink de 

beentjes te laten strekken. 

Bij het eerste het beste veldje wordt die vredi-
ge stilte plotseling bruut verstoord door een 
opvallend verschijnsel. Daar springt zowaar 
de paashaas! Met zijn oren flapperend in de 
wind lijkt hij vanuit de verte blij op en neer te 
huppelen en zijn eitjes her en der te verstop-
pen voor de kindjes uit onze wijk. Wat gewel-
dig dat ik het beest eindelijk een keer in leven-
de lijve aan de slag mag zien. Ik haast me snel 
dichterbij om een glimp van het beste beest 
op te vangen. Dat had ik niet moeten doen…
Dichterbij gekomen zie ik het arme beest niet 
‘blij huppelen’ maar juist verbeten van A naar 
B springen. Het leek eerder op het ‘schotsje 
springen’ dat wij vroeger deden op de ont-
dooiende slootjes achter de lagere school. 
Als je niet goed sprong dan was je de klos en 
moest je met een ijskoude natte broek naar 
huis fietsen. Hier zag ik die zelfde blik in de 
ogen van de paashaas weer terug. Bijna wan-
hopig leek het wel. 
“Gedver!”. “Gadverdarrie!!”. De haas vloekte 
óók nog. “ Wat een smeerboel!” riep hij voluit. 
En opeens zie ik het arme dier met hazenpo-
ten vol met hondenpoep voorbij springen. 
Ook hij bleek er niet in geslaagd het beruchte 
veldje zonder kleerscheuren over te steken. 
Hij huppelde niet, hij sprong tussen de drol-
len door naar de overkant. Soms met succes. 
Soms niet. Meneer de Paashaas wist niet hoe 
snel hij weg moest komen. Ik hoop dat hij nog 
eens terugkomt…
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BURENDAG EN DE SINTENBUURT-VEILING
 Op zaterdag 23 september is het Nationale Burendag. Deze dag vieren we traditiege-

trouw in de nabijheid van de pizzabus en gaan we uitbreiden met onze eigen veiling. 

Waardevolle spullen die al jaren op zolder staan kunnen onder de deskundige leiding van onze 
veilingmeester ‘onder de hamer’. Misschien die racefiets die je al maanden op Marktplaats had 
moeten zetten? Of die driewieler die nog in prima staat verkeert? Dat schilderij dat je toch nooit 
op gaat hangen omdat het nét jouw smaak niet is? Tijdens deze buurtveiling kan er op ge-
boden worden. Wordt het daadwerkelijk verkocht dan gaat een percentage van het geboden 
bedrag naar de Stichting Eet met je hart (www.eetmetjehart.nl).

Details over de veiling volgen uiteraard. Maar tot die tijd kun je misschien al bedenken welk 
item je zou willen laten veilen? Denk hierbij aan (huishoudelijke) apparatuur, gereedschap, 
kunst, spelcomputers en spellen, fietsen, stepjes en andere items die nog in goede staat ver-
keren. Maar te denken valt ook aan gesigneerde shirts of bijvoorbeeld diensten. Uurtje bijles 
Nederlands misschien? Een kookworkshop? Bedenk iets leuks of ludieks en zorg ervoor dat we 
samen een mooi bedrag aan een goed doel kunnen schenken. Wacht dus nog even met Markt-
plaats en houd het apart voor de Sintenbuurtveiling!

We houden jullie via Facebook graag op de hoogte van de planning en de details.

Rutger Lootsma en Bram Wijnen

KLIMBOOM DOE-DAG
 Vrijdag 2 juni is het zo ver: De Klim-
boom-Doe-Dag!
Deze dag zijn alle kinderen van basisschool de 
Klimboom te vinden in het  Bonifaciuspark.
De kinderen kunnen zich uitleven op de 
springkussens, meedoen aan stoere sur-
vivalactiviteiten en deelnemen aan work-
shops.  We gaan er een groot spektakel van 
maken! 
Mocht u het leuk vinden om te komen kijken 
naar de Klimboom-Doe-Dag in het Bonifaci-
uspark, dan bent u natuurlijk van harte wel-
kom.

Basisschool de Klimboom
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