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VAN DE REDACTIE
 Het voordeel van het voeren van 

‘eindredactie’ is natuurlijk dat je de ingezonden 

en aangeleverde artikelen als eerste kunt lezen. 

Ik beschik dus over voorkennis. Ik had al een 

half stukje tekst klaarliggen toen ik er achter 

kwam dat anderen zich óók zo verbaasden over 

de snelheid waarmee de zomer voorbij gaat. 

Bah, de herfst komt er alweer aan. En hoe lekker 

die soms ook mag zijn, geef mij maar een warme 

zomeravond met een goed glas wijn en een paar 

gezellige buren. Mijn halve stukje tekst is in de 

prullenbak verdwenen. 

Nu zijn er gelukkig een heleboel gezellige bu-
ren. Niet alleen bij ons in de straat (wij noe-
men iedereen buurman en buurvrouw) maar 
in al die straatjes van de Sintenbuurt wonen 
een hoop mensen met wie het érg goed toe-
ven is. Dat komt natuurlijk het best tot uiting 
tijdens Koningsdag en met name tijdens de 
daaraan voorafgaande buurtborrel.  Het was 
wederom een geslaagde editie. Op naar het 
volgende buurtfeestje: de Nationale Buren-
dag op zaterdag 23 september! Natuurlijk 
met de pizzabus en dit jaar met een bijzonder 
extraatje: de veiling voor de Stichting Met je 
Hart. We binden de strijd aan met eenzame 
ouderen! Niet letterlijk natuurlijk maar we 
kunnen met z’n allen wél iets betekenen voor 
deze mensen die het minder goed of leuk 
hebben dan wij. Haal alles uit de kast om een 
mooi bedrag bij elkaar te sprokkelen! In deze 
WitteWel leest u er meer over.
Helaas was het niet altijd even fraai deze zo-
mer. Die verrekte Whattsapp-groep blijft de 
gemoederen maar bezig houden. Ondanks 
een uitleg in de WitteWel van december 2016 
is kennelijk nog steeds niet helemaal duidelijk 
waarvoor deze bedoeld is en hoe die gebruikt 

moet worden. Schaamt u zich echter niet, in 
het ED stond dat het zelfs in het sjieke  Naar-
den de mist in ging. Evert-Jan sloeg Cees-Wil-
lem bijna om de oren met z’n hockeystick. 
Het was gelukkig ook daar een kwestie van 
‘even wennen’ en inmiddels is de rust weder-
gekeerd.
Ook ons buurtje lijkt er weer vredig bij te lig-
gen. Het vertrouwde beeld van schoolgaande 
kinderen en van postbezorgers die wanhopig 
de huizen langsgaan om dat ene pakketje 
maar érgens kwijt te kunnen, is weer terug. De 
laatste caravans zijn uit het straatbeeld ver-
dwenen en we maken ons op voor de herfst. 
Zover is het echter nog niet. Er komt vast nog 
een avond waarop we met een goed glas wijn 
en gezellige buren kunnen proosten op deze 
heerlijke wijk en op een prachtige zomer. 
Tot 23 september!

Rutger Lootsma
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VAN DE VOORZITTER
 De zomervakantie is weer voorbij 

en voor velen is het weer even wennen aan het 

gewone ritme van werken en naar school gaan. 

Gelukkig laat de zon zich nog af en toe even 

zien zodat we nog wat kunnen nagenieten van 

de zomer. Om deze zomer met z’n allen goed af 

te sluiten vindt zaterdag 23 september weer een 

nieuwe editie van burendag plaats. Nieuw bij de 

burendag dit jaar is een veiling waarvan de op-

brengst naar een goed doel gaat.

Naast voorzitter van het wijkbestuur ben ik 
ook een van de beheerders van de Whatsapp 
groep Calamiteiten Sintenbuurt. Ik merk dat 
er nog regelmatig onduidelijkheid is over de 
etiquette binnen deze groep, daarom wil ik 
deze gelegenheid gebruik maken om het ge-
bruik uit te leggen. De groep is bedoeld voor 
onderwerpen die van betrekking hebben op 
de veiligheid van de buurt. Als iemand een 
reactie heeft geplaatst dan hoeft hier niet op 
gereageerd te worden. Hoe aardig dat ook 
bedoeld is, iedereen die zich heeft aange-
sloten bij deze groep krijgt al die berichtjes 
binnen en dat kan door mensen als hinderlijk 
ervaren worden. Dus beperk je in de groep tot 
noodzakelijke berichten en zet daarbij zoveel 
mogelijk tekst in een bericht, niet verspreid 
over meerdere berichten. Wil je een duimpje, 
een vriendelijke, opbeurende of behulpzame 
opmerking plaatsen doe dit niet in de groep 
maar aan de persoon in privé. Discussies over 
overlast van huisdieren, straatvuil, groen en 
dergelijke hoort ook niet thuis in deze groep. 
Voor berichten over dat tafeltje/kastje/baby-
kleertje waar je misschien iemand blij mee 
kan maken of andere gezellige onderwerpen 
die niet te maken hebben met de veiligheid 
van de buurt maar wellicht wel interessant 
zijn voor mensen uit de buurt kan iedereen 

natuurlijk terecht op de FaceBookgroep van 
onze buurt. Op deze manier voorkomen we 
dat mensen zich afmelden en zo misschien 
wel belangrijke berichten uit te buurt missen 
en kunnen we samen zorgen voor een veilige 
en gezellige buurt. Heb je vragen of twijfel je 
of iets in de groep kan dan mag er altijd con-
tact op worden genomen met de beheerders 
van de groep Evelien (06 4124 7536) of Virgi-
nie (06 1489 7000), wij helpen je graag.

Het nieuwe bestuur begint inmiddels zijn 
draai te vinden. Het is natuurlijk niet niks om 
in de voetsporen van een ervaren bestuur 
te treden en even zoeken naar wat we pre-
cies willen en kunnen doen in en voor onze 
buurt. Alle officiële zaken zijn inmiddels ge-
regeld dus nu kunnen we ons op de inhoud 
gaan richten. Onlangs zijn twee medewerkers 
van WIJeindhoven zich komen voorstellen bij 
onze vergadering. Hieronder vind je infor-
matie over wat deze organisatie doet.Heb je 
ideeën of vragen dan kun je altijd contact op-
nemen met een van ons of mailen naar info@
wittewel-sintenbuurt.nl.

Virginie van der Linden
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WEER
 Op de eerste dag van september zingt het door mijn hoofd: het is weer (bijna) voorbij die 

mooie zomer, die zomer die zo wat begon in mei. Wie kent hem niet deze klassieker van Gerard Cox.

Ik liep zojuist op de markt en het viel mij op dat mensen er niet per se waren voor hun weke-
lijkse inkopen van groente, fruit, kaas, noten, vis, enz. Ze liepen ongehaast en relaxed, hier en 
daar een praatje makend,  alsof de zomer net was begonnen. O, konden we dat zomergevoel 
maar een jaar lang koesteren en vasthouden. Zonnig en warm weer maakt het leven lichter en 
draaglijker en duwt de dagelijkse beslommeringen ongewild naar de achtergrond.
Maar stel dat we alleen maar zomers hebben, wat zou dat doen met de even mooie en inspire-
rende andere jaargetijden? Ik zou toch gauw verveeld raken door alleen maar mooi weer. Zou 
de kruidige herfstgeuren missen, de staalblauwe koude winterdagen en het onbenoembare 
genot als de eerste lentebloemen hun kopjes weer boven de grond steken. 
En hoeveel mensen zouden brodeloos worden die nu hun geld verdienen in industrieën en 
organisaties die afhankelijk zijn van ons klimaat zoals o.m. de kledingindustrie, de horeca, en 
wind- en waterbedrijven. En de ‘weermensen’ die elke dag hetzelfde mooie weerrefreintje op-
lepelen, lijkt me snel te gaan irriteren. Nederland zou opdrogen als waterland en een mogelijke 
Elfstedentocht kun je dan gevoeglijk op je buik schrijven.
En dan heb ik het nog niet gehad over wat het zou betekenen voor onze folklore, historie en 
taal die onlosmakelijk zijn verbonden met Nederland als waterland. Ik pik er even de taal uit ter 
illustratie. Los van het gegeven dat je een gesprek met wildvreemden altijd probleemloos kunt 
starten met over het weer te beginnen, het ijs is in no time gebroken, zou er een oerwoud aan 
gezegdes en spreekwoorden in één klap verdwijnen. Iemand de wind uit de zeilen nemen is 
dan niet meer mogelijk. En in hondenweer je trouwe viervoeters uitlaten behoort dan ook tot 
het verleden. En niemand krijgt nog ooit de wind van voren, wat een rustgevend idee is. En zul-
len we de spreekwoorden gaan missen waarin de namen van de maanden zijn verwerkt zoals 
een droge maart en een natte april is de boeren naar hun wil. En als voor niets de zon opgaat 
waar moeten we ons geld dan aan uitgeven?
Nee, dan toch maar de vier seizoenen want wie wil nou dat het gezegde: regent het in septem-
ber, dan valt Kerstmis in december, uit ons taalerfgoed verdwijnt? Niemand toch?

Ans Robben v.v.
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TORTELDUIF OF UITSTERVENDEMAUWKONT 
 De zomerduif, of tortelduif, ken je al-

lemaal en anders hebben je die vast ooit ‘s mor-

gens heel vroeg horen roekoeën. Je slaapt nog 

half, het raam staat open en buiten in de dak-

goot of ergens anders - dicht bij het raam- zit 

dan zo’n duif die elke 6 seconde zo’n zeurende 

roep heeft. Het geluid is een diep koerend, turr-

rrr turrrrr turrrrr, dat meerdere keren herhaald 

wordt, zolang, dat je er bijna kwaaie zin van 

krijgt. Zo eentonig, dat kan niemand verzinnen, 

maar het is iets waar het vrouwtje van de tor-

telduif van denkt: “Hee, dat is een interessante 

man”.

Het beestje heeft het de laatste 50 jaar in 
Europa moeilijk gehad, doordat het leefge-
bied steeds kleiner werd en wordt.  De soort 
broedt in bosschages,  houtwallen, bosran-
den, boerenerven en  fruitboomgaarden  in 
de buurt van landbouwgebieden. Maar die 
zijn er steeds minder doordat wij graag overal 
bouwen.  De soort gaat sinds het midden van 
de 20e eeuw hard in aantal achteruit door de 
grootschaligere landbouw enerzijds en de in-
tense jachtdruk anderzijds in de Mediterrane 
landen tijdens de trekperiode en in de over-
winteringgebieden.

In veel landen is een tortelduif een lekkernij 
op de menukaart. In 2015 heeft Birdlife Inter-
national de illegale jacht in het Middellandse 
Zeegebied in kaart gebracht. De zomertortel 
is een soort die - ondanks de wettelijke be-
scherming - zeer zwaar te lijden heeft van 
de jacht. Het aantal zomertortels dat jaarlijks 
door jacht sterft, wordt op meer dan 1 miljoen 
geschat. Door de ligging zijn  Malta  en  Cy-

prus  een cruciale plaats voor de uitgeputte 
vogels om uit te rusten en daar lijken ze dan 
ook het meest kwetsbaar te zijn. De vogels 
worden meestal geschoten, maar vangst door 
middel van lijmstokken, touwen en netten 
komt helaas ook voor.

In Nederland was de zomertortel voor 1950 
(die toen nog tortelduif heette), een ‘zeer al-
gemeen voorkomende’ vogel; tussen 1973 en 
1985 werd het aantal geschat op 35.000 tot 
50.000.  Daarna daalde het aantal zomertor-
tels snel. Het aantal broedparen in Nederland 
neemt nog steeds significant af, met meer 
dan 5% per jaar sinds 1990. Tussen 1998 en 
2000 werd het aantal broedparen op 10.000 
tot 12.000 geschat en de daling gaat nog 
steeds door.

De zomertortel wordt tussen de 25 tot 28 cm 
groot en komt, wanneer ze weet dat ze ge-
regeld gevoerd wordt, dagelijks op de plaats 
om brood of zaadjes te komen pikken.  De 
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zomertortel is kleurrijk, heeft oranjekleurige 
veren met zwarte vlekken. De staart is zowel 
van boven als van onderen zwart met een 
witte eindrand. De borst is roze en in de nek 
heeft hij aan beide kanten een klein, zwartge-
streept plekje.  De vogel heeft een opvallende 
rode ring rondom het oog. 

Het voedsel bestaat voornamelijk uit ak-
keronkruiden, maar zaden eten ze ook. Voor-
al tarwe en koolzaad vinden ze lekker. De zo-
mertortel legt gewoonlijk twee witte eieren 
tussen de periode midden mei en midden 
juni. Deze worden meestal gedurende 13 
tot 16 dagen door zowel het mannetje als 
vrouwtje bebroed. De jongen vliegen na ca. 
20 dagen uit en zijn kort daarna zelfstandig. 

Ze bouwen een plat, rommelig nest gemaakt 
van twijgen. De vogels hebben er een  sterke 
voorkeur voor om in struiken te broeden, met 
name meidoorn   en sleedoorn, maar die zijn 
niet overal voor handen. Daarom broeden zij 
in onze contreien voornamelijk in bosscha-
ges en boomopslag aan de randen van lichte, 
structuurrijke bossen, houtwallen, boerener-
ven en fruitboomgaarden, die vaak in de na-
bijheid liggen van landbouwgebieden. 
Het is best een naar idee dat de zomerduif die 
je deze zomer in jouw tuin spot, dit jaar nog in 
een van onze mediterrane buurlanden op een 
mooi bordje terecht kan komen…

Groet, Driek Verdonk
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BURENDAG 2017
 Om de zomer goed af te sluiten met 

z’n allen is er dit jaar weer een editie van bu-

rendag, dit keer op zaterdag 23 september. Ook 

dit jaar is er weer de vertrouwde bar waar je ge-

zellig een drankje kan halen bij onze lieve bar-

vrouw Marlot. Ook de pizzabus van DaPortare 

zal weer aanwezig zijn om ons te voorzien van 

heerlijke pizza’s. 

Deze editie hebben we ook een heuse veiling. 
De nieuwe activiteit dient twee doelen: ten 
eerste kom je zo mooi van (mooie en goede) 
spullen af en ten tweede komt een deel van 
de opbrengst terecht bij een goed doel! Dit 
jaar is gekozen voor de stichting Met je Hart. 
Zij organiseren onder andere etentjes voor 
eenzame ouderen en kunnen alle bijdragen 
erg goed gebruiken. Op www.metjehart.nl 
kun je alles over hun activiteiten lezen.
Natuurlijk willen we met onze Sintenbuurt 
zoveel mogelijk geld inzamelen voor de een-
zame oudere. Dat gaat ons lukken door goede 
spullen te verkopen en/of leuke/ludieke dien-
sten te laten veilen. Die oude maar nog uit-
stekende racefiets die al een jaar in de schuur 
staat? Een uurtje massage omdat u dat graag 
doet in uw vrije tijd? Of ga je ook bieden op 
dat geheel verzorgde diner voor vier? Doe 
mee en doneer mee. De spelregels volgen 
binnenkort via de WitteWel en Facebook pa-
gina.

De uitnodigingen met inschrijfstrook zijn bij 
iedereen in de bus bezorgd. Mocht je deze 
gemist hebben kun je altijd even mailen naar 
burendag@bartvdl.nl.
Hou je niet van pizza, ben je later of weet je 
nog niet zeker of je kan, je kan altijd aanslui-
ten voor een drankje en een praatje met je bu-
ren, daar is geen inschrijving voor nodig.
Kortom alle ingrediënten voor een gezellige 
burendag zijn weer aanwezig dus ik hoop jul-
lie te zien op de 23ste.

Virginie van der Linden



9

 

  

 

 

 

 

SINTENBUURT NOORD BURENDAG 2017 
LA FIESTA DEI VICINI 

MET 

PIZZA  

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 
VAN 16.00 U TOT 23.00 U 

VELDJE BERNULPHUSLAAN 
DIT JAAR MET VEILING VOOR STICHTING EET MET JE HART 

LAAT  JE GOEDE SPULLEN OF GEWELDIGE TALENTEN VEILEN EN STEUN OOK NOG EENS 
EEN GOED DOEL (VOOR MEER INFO ZIE DE WITTEWEL) 

 
WIL JE PIZZA VUL DAN ONDERSTAAND FORMULIER IN  

WIL JE ALLEEN EEN DRANKJE KOMEN DOEN DAN IS INSCHRIJVING NIET NODIG 

EEN INGEVULD FORMULIER KAN JE MET HET TOTAALBEDRAG INLEVEREN  
OP DE RIELSEWEG 46 OF MAIL JE INSCHRIJVING NAAR BURENDAG@BARTVDL.NL 
VRAGEN? MAIL NAAR BURENDAG@BARTVDL.NL OF BEL 06 14897000 (VIRGINIE) 

ER WORDEN VERSCHILLENDE PIZZA’S GEMAAKT ZOWEL VLEES, VIS ALS VEGA 

 

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

NAAM:………………………………….... ADRES:…………………………………………….. 

           AANTAL VOLWASSENEN………………. X € 10= € 

           AANTAL KINDEREN TM 12 JAAR……... X €   7,50= €  
                                    TOTAAL  €   

 

BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNO
ORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUUR
TNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENB
UURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSIN
TENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDAGSINTENBUURTNOORD-BURENDA 
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ONDERNEMER IN DE WIJK
 Als op iemand het woord ‘snel’ van 

toepassing is, dan is het Jeroen Walravens wel. 

Voor deze WitteWel had onze wijkgenoot nog 

wel éven tijd om wat vragen te beantwoorden 

voordat hij weer verder moest met de dagelijk-

se gang van zaken bij Formule 1 Logistics, het 

transportbedrijf waarvan hij sinds 2016 me-

de-eigenaar is. 

Jeroen, we kennen je al een poosje, had je 
vroeger niet een ander logo op je busjes 
staan?  
Dat klopt als een bus! Ik ben in 2001 met twee 
auto’s begonnen met J&M Logistics en heb 
daar 15 jaar aan het roer gestaan. Vorig jaar 
zijn we gefuseerd met Formule 1 Logistics en 
ons oude en vertrouwde logo zie je sindsdien 
niet meer door de straten rijden. Overigens 
hebben we niet alleen maar busjes hè, ons 
wagenpark is inmiddels wel iets groter! We 
beschikken inmiddels over 60 eenheden zo-
als vrachtwagens, busjes en bestelautootjes.

Oeps. Ok… Hoe houd je zo’n enorme club 
onder controle? 
We gingen vorig jaar samen omdat we dan 
een nog breder pakket aan transport en lo-
gistieke diensten konden gaan bieden. Mijn 
huidige zakenpartner richt zich op de finan-
ciële en commerciële aspecten en ik richt me 
op de operationele en personele aspecten. Ik 
ben dus eigenlijk hele dag in de weer met al-
lemaal dingen die dagelijks weer op ons pad 
komen. Van lekke banden tot het wel en wee 
van onze chauffeurs, ik ben echt bijna overal 
bij betrokken. Heerlijk.

Heerlijk? Dat klinkt als een hectische job 
waar nooit een eind aan komt! Hoe ga je 
daar mee om?  
Ik vind het juist lekker om die ‘bezige bij’ te 
zijn. Zet mij niet achter een bureau, ik loop 
het liefst de hele dag door het bedrijf heen 
om alles in goede banen te leiden én tussen 
onze mensen te staan. Ik loop per dag zo’n 
tien kilometer en de helft daarvan met een 
telefoon aan m’n oor. Dat vraagt veel van me 
maar ik vind het gewoon echt heel leuk. Dat 
houdt me gemakkelijk op de been. En een-
maal thuisgekomen trek ik een joggingbroek 
aan en kan ik het allemaal (redelijk) loslaten. 
Niet altijd even makkelijk want een internati-
onaal transportbedrijf gaat natuurlijk 24 uur 
per dag door.
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Wat vervoeren jullie dan zoal?
Wij vervoeren dag en nacht vooral voor zake-
lijke partners. En dat kan gaan om documen-
ten, om pallets, om goederen die gekoeld 
vervoerd moeten worden maar ook om me-
dische artikelen die met alle voorzichtigheid 
van a naar b moeten, gevaarlijke  stoffen, je 
kunt het zo gek niet bedenken. We willen echt 
een heel breed pakket bieden en maatwerk 
kunnen bieden aan onze partners. Dat moet 
ook wel, wil je je in de deze branche staande 
houden. De concurrentie is groot en ons we-
gennet vraagt ook om specifieke oplossin-
gen. Ik vind het geweldig om daar dagelijks 
mee bezig te zijn. 

En verder? Waar geniet je nog meer van?
Mijn opa deed ook van alles met transport en 
heftrucks. Mijn broer zit in dezelfde branche. 
Ik kan nu echt genieten van mijn zoon Dean 
als hij op een palletwagen door ons magazijn 
crosst. Prachtig gezicht. Maar het allerlekker-
ste waren de drie weken Spanje met mijn 
vrouw en kinderen, zónder de telefoon. Even 
helemaal niks. Lekker weg en genieten met je 
gezin, daar doe je het uiteindelijk voor!
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SI LVIA AVALLONE: STAAL
 Deze jonge Italiaanse (11 april 1984) 
afgestudeerde filosofe, verraste vriend en 
vjand met haar debuutroman Staal dat in-
middels in 22 talen is verschenen en ook is 
verfilmd. De auteur neemt ons mee naar een 
appartementencomplex in Piombino, een 
klein industriestadje aan de Italiaanse kust 
met uitzicht op het eiland Elba. De plaatselij-
ke bevolking verdient zijn geld in de staalin-
dustrie. We volgen de dertienjarige Anna en 
Francesca op weg naar hun volwassenheid. 
In hun troosteloze arbeiderswijk proberen 
de meisjes hun ontluikende seksualiteit uit te 
buiten en zo de bedrukte sfeer thuis te ont-
vluchten. Dan komt op een dag de liefde uit 
een onverwachte hoek waardoor de onover-
winnelijke vriendschap tussen de meisjes op 
losse schroeven komt te staan. 
Avallone beschrijft op gevoeige wijze de le-
vens van twee opgroeiende meisjes die ge-
vangen zitten tussen conflicterende emoties 
van liefde en rivaliteit. 
Kortom: een interessant gegeven in een 
mooie stijl beschreven met tussen de regels 
door kritiek op arbeidsomstandigheden, het 
opzetten van woonwijken als kazernes en de 
dubbele moraal ten aanzien van seksualiteit.

UIT HETBOEKENHOEKJE
 STAAL
 DE OESTERS VAN NAM KEE
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KEES VAN BEIJNUM: DE OESTERS 
VAN NAM KEE
 Van Beijnum (21 maart 1954) is au-
teur en journalist. Hij groeide op in de War-
moesstraat op de wallen waar zijn moeder 
een cafe had. Hij publiceert sinds 1991.
De 18-jarige gymnasiast Berry Kooijman 
woont in Amsterdam en heeft omgang met 
een aantal criminele vrienden. Hij belandt na 
een moeilijke periode in de gevangenis nadat 
hij een steen naar de burgemeester in zijn 
auto heeft gegooid. In de gevangenis schrijft 
hij het leven tot die daad. Een belangrijke rol 
daarbij speelt de 19-jarige Thera, die voor 
mannen danst en een korte tijd een heftge 
relatie met Berry krijgt. Wanneer het uitgaat 
is Berry ontroostbaar. Hij ziet het niet meer 
zitten en dreigt zelfs zelfmoord te plegen. 
In een opwelling gooit hij de steen naar de 
burgemeester die zwaargewond raakt. Berry 
vlucht naar Frankrijk waar hij een tijd later 
wordt opgepakt. 
De titel verwijst naar het Chinese restaurant 
waar Thera zeer regelmatig komt en oesters 
eet, aan de Zeedijk.
Het boek is een geestige, met grote vaart en 
scherpte geschreven roman over hunkering. 
Hunkering naar waarheid, liefde en vooral 
naar echtheid. In een   wereld die echt noch 
vals blijkt te zijn, goed noch slecht, in een we-
reld die is en blijft wat zij is, de verwachtingen 
van een 18-jarige jongen ten spijt. 
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SINTENBUURTVEILING
 Zaterdag 23 september vindt de Nati-

onale Burendag plaats. Dit is een jaarlijks te-

rugkerend feest en vindt altijd plaats op de vier-

de zaterdag in september. Het is niet alleen een 

dag waarop je gezellig samenkomt, het is ook 

een moment waarop je met de hele buurt iets 

goeds doet voor elkaar, voor de buurt of voor 

anderen.x

Wij hebben bedacht dat we geld op willen ha-
len voor een goed doel. We hebben het hier in 
dit wijkje heus echt goed genoeg en daarom 
besloten we te kiezen voor de stichting Met 
je Hart. Deze stichting brengt eenzame en 
kwetsbare ouderen bij elkaar, ze willen ver-
binden. Bijvoorbeeld tijdens diners in restau-
rants die zich ook bij deze stichting hebben 
aangesloten. Talloze gemeenten sluiten zich 
aan bij dit bijzondere initiatief en daar dragen 
wij graag een steentje aan bij. Een veiling leek 
ons een leuke, ludieke en ook rendabele ma-
nier om dat te doen!

WAT MAG JE VEILEN?
Eigenlijk mag je alles veilen. Maar voordat je 
die bijna complete puzzel van Ravensburger 
weer tevoorschijn tovert: we vragen jullie om 
dingen te laten veilen die écht nog iets op 
kunnen leveren. Dus dat ene ding waarvan 
je al jaren weet dat je het eigenlijk op Markt-
plaats moet zetten omdat het nog wat op 
kan leveren, een tweedehands fiets, een Play-
station 2 of 3, een step, een trampoline, een 
ladder, noem maar op. De veilingmeesters 
maken er een mooi praatje omheen!

Maar je kunt natuurlijk ook een bijzondere ac-
tiviteit of dienst veilen. Een geheel verzorgd 
diner voor vier bijvoorbeeld. Of een uurtje 
massage? Of een half uur personal training 

of hulp bij het ontwerp van de nieuwe tuin? 
Alles kan en mag onder de hamer. Misschien 
willen kinderen auto’s wassen? Of bedenken 
ze iets anders om een bijdrage bij elkaar te 
sprokkelen? Alles is welkom! 

HOE GAAN WE TE WERK? 
We gaan deze eerste keer heel eenvoudig te 
werk. Neem het item dat je wilt laten veilen 
mee naar de veiling zelf. Daar lever je het van-
tevoren in bij de veilingmeesters met daarbij 
het minimumbedrag dat je ervoor wilt heb-
ben én het percentage dat je aan het goede 
doel wilt doneren. Wordt het item verkocht, 
dan kan er uiteraard meteen worden betaald 
maar we beschikken ook over formulieren om 
de (ver)koop vast te leggen. Onderling later 
afrekenen kan dus eventueel ook. Maar let 
op: we ontvangen de bijdrage voor het goede 
doel graag vóór 1 oktober! 

EEN VOORBEELD
Pietje biedt een auto aan die van z’n oma is 
geweest en altijd in de garage gestaan. Hij 
heeft deze aan de veilingmeesters aangebo-
den en wil er sowieso €100 voor ontvangen. 
Hij wil 25% van de verkoopprijs aan het goe-
de doel geven. De veilingmeesters, knap als 
ze zijn, weten de auto zó mooi aan te prijzen 
dat hij voor €150 wordt verkocht aan Jantje. 
Jantje betaalt contant aan de veilingmeesters 
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. Deze houden de afgesproken 25% (€ 37,50) 
apart voor het goede doel en geven de overi-
ge € 112,50 aan een tevreden Pietje. 
Mocht Jantje nou geen contant geld bij zich 
hebben, dan ondertekent hij samen met Piet-
je het formulier waarop de (ver)koop wordt 
vastgelegd. Sámen zorgen zij ervoor dat het 
percentage voor het goede doel (die € 35) 
voor 1 oktober bij de organisatie terechtkomt.   
Mocht het minimumbedrag van €100 niet 
worden geboden, dan neemt Pietje de auto 
weer mee terug naar huis.

VERTROUWEN
Wij maken geen gebruik van officiële juristen 
en dichtgetimmerde procedures en veiling-
regels. Dat lijkt ons niet meer dan logisch. 
We vertrouwen erop dat iedereen gemaakte 
afspraken nakomt.  Mocht dat eventueel niet 
het geval zijn (wat wij ons niet voor kunnen 
stellen), dan is de organisatie daarvoor niet 
verantwoordelijk. Het spreekt voor zich dat 
wij de boosdoener dan wél met pek en ve-
ren door de Sintenbuurt Noord laten lopen 
én hem genadeloos afstraffen in de volgen-
de WitteWel, op de Facebookpagina en in de 
buurtapp. 

MAAR DONEREN
MAG NATUURLIJK OOK
De veiling moet wat ons betreft ‘gewoon’ een 
leuke happening zijn die ook nog eens wat 
oplevert. Alle beetjes helpen. En ieder eind-
bedrag is een mooi eindbedrag. Dus wil je 
gewoon iets bijdragen, dan kan dat uiteraard 
ook. Er staat een pot waarin men een bijdrage 
kan storten. 

VRAGEN?
Mocht je vragen hebben over deze spelre-
gels, mail deze dan naar info@wittewel-sin-
tenbuurt.nl 

TOT SLOT
Voor meer informatie over het goede doel van 
dit jaar, gaat u naar www.metjehart.nl.
Wij hopen dat we samen een mooie bijdrage 
kunnen leveren! 

Rutger Lootsma en Bram Wijnen  
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WIJEINDHOVEN
 Zit je in een situatie waar je zelf even 
niet uitkomt? WIJeindhoven helpt je om grip 
op je eigen leven terug te krijgen. Je kunt bij 
ons terecht voor vragen op allerlei leefgebie-
den zoals schulden, eenzaamheid, werkloos-
heid, huiselijk geweld, psychische problemen, 
echtscheiding, opvoeden en opgroeien, on-
derwijs en verslaving. De medewerkers bekij-
ken je problemen en zoeken samen met jou 
naar een oplossing. Als het nodig is kunnen 
ze je ook in contact brengen met andere or-
ganisaties die je kunnen helpen om je zaken 
weer op de rit te krijgen. Meer informatie over 
WIJeindhoven vind je op www.wijeindhoven.
nl, ze zijn te bereiken op 040 2388998 of info@
wijeindhoven.nl

IN STRATUM HEEFT
WIJEINDHOVEN DE VOLGENDE IN-
LOOPSPREEKUREN:

Op maandag 11.00-12.00
‘t Huukske, Weissenbruchlaan 14 

Op donderdag 11.00-12.00
De Jaguar, Jaguarstraat 2 

Op donderdag 12.30-14.00
De buut, Hoefkestraat 42a

Op donderdag 14.30-16.00
d’n Tref, Mimosalaan 28a

Oproep: onbekend Talent
Voor de nieuwe rubriek ‘Onbekend Talent’ zoe-
ken we buurtbewoners met een uitzonderlijk ta-
lent of een uit de hand gelopen hobby. Exposeer 
je wel eens? Kun je ongenadig mooi tekenen? Of 
ben je onlangs verkozen tot beste onderwater-
hockeyspeler van Nederland? Schrijf je boeken 
of heb je de Nachtwacht na-gepunnikt ? Laat 
het weten via info@wittewel-sintenbuurt.nl. Re-
dactie neemt graag contact met je op om jouw 
bijzondere talent in de etalage te zetten! 

OPROEP:ONBEKEND TALENT
Voor de nieuwe rubriek ‘Onbekend Talent’ zoe-
ken we buurtbewoners met een uitzonderlijk 
talent of een uit de hand gelopen hobby. Ex-
poseer je wel eens? Kun je ongenadig mooi 
tekenen? Of ben je onlangs verkozen tot bes-
te onderwaterhockeyspeler van Nederland? 
Schrijf je boeken of heb je de Nachtwacht 
na-gepunnikt ? Laat het weten via info@wit-
tewel-sintenbuurt.nl. Redactie neemt graag 
contact met je op om jouw bijzondere talent 
in de etalage te zetten! 
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EIKELS!
 De herfst nadert. We kunnen er helaas 

niet omheen. De eerste herfststorm hebben we 

al achter de rug en hoewel die in de verste verte 

niet leek op stormen als Irma en Katrina heeft 

ie wel al héél duidelijk laten weten dat de zo-

mer nu écht bijna voorbij is. De tijd van regen 

en vallende bladeren breekt aan. Het wordt weer 

staand op de pedalen tegen de wind in fietsen of 

juist lekker wandelen door de gekleurde bossen. 

De herfst heeft zóveel te bieden. Heerlijk.

Binnenkort wandel ik ongetwijfeld weer met 
de kinderen door het bos op zoek naar beu-
kennootjes, kastanjes en misschien wel de 
meeste bekende vrucht: naar eikels. En hoe-
wel je ze het hele jaar door altijd wel ergens 
op de grond ziet liggen, blijf ik me afvragen 
waarom juist die eikels die bijzondere positie 
hebben ingenomen. Komt dat nou door dat 
dopje waar ze in groeien en waarvan wordt 
beweerd dat kabouters die als pijp gebrui-
ken? Of omdat je er vroeger met gekromde 
vingers zogenaamd zo mooi op kon fluiten? 
Eens kijken wat Google oplevert…
Welnu, laat ik het kort houden. Google denkt 
bij ‘eikels’ als eerste aan ‘het ronde uiteinde 
van het mannelijk geslachtsdeel’. Niks geen 
romantisch kaboutertje met een tevreden 
pijpje dus. Bij het tweede zoekresultaat wordt  
een voorbeeld gegeven: als je een onbekende 
zomaar 1000 euro leent ben je een ongelofe-
lijke … ! Aha. Met dat laatste ben ik het wel 
eens maar het verklaart nog steeds niet waar-
om de eikel zo’n geliefde vrucht is. Als derde 
zoekresultaat verschijnt de naam Jesse Klaver 
in beeld met daarbij een foto van de politicus 
die thuis in een koddig pakje een bakje yog-
hurt zit te eten. Ik klap mijn laptop dicht en 
klieder op een blaadje mijn eigen gedachten 

bij het woord ‘eikel’. 
Eikels: die vruchten die ik in het bos vind tij-
dens een wandeling met hond en kinderen. 
Eikels: de vruchten die ze aan Iberico varkens 
voeren waarvan ze de lekkerste ham ter we-
reld maken, de Iberico Bellota. Eikel: die enge 
Noord Koreaan met zijn waterstofbom. Eikel: 
die man die zijn Golden Retriever naast de 
boom pál voor ons huis laat poepen en het 
niet opruimt “omdat het openbaar terrein is”. 
Eikel: die fietsendief die zelfs het kínderfietsje 
van mijn dochter meenam. Eikel…. hè bah, 
laat ik me ook gaan. Net als Google. Ik wandel 
snel weer het bos in en kom tot de conclusie 
dat er gelukkig véél meer leuke en vrolijke 
noten zijn dan eikels. Laat dat in hemelsnaam 
altijd zo blijven.
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UIENSOEP 
 Hollands, Frans, Oosters, uiensoep 

wordt in talloze variaties gegeten. In Neder-

land denken we waarschijnlijk allemaal aan 

die ene (Franse!) versie met dat stokbroodje 

met gesmolten kaas erop. En niet onterecht, het 

blijft een niet te versmaden lekkernij voor na die 

herfstwandeling over de Stratumse heide.  Van-

daar deze makkelijke versie voor personen: 

Ingrediënten
600 gram uien
30 gram boter
2 eetlepels bloem
1 liter rundvleesbouillon
1 teen knoflook (niet geperst maar in kleine 
stukjes gesneden)
2 theelepels tijm
Peper en zout
Stokbrood
Geraspte belegen kaas

BEREIDEN
Het geheim van een goede uiensoep zit ‘m 
in (je raadt het al) de uien zelf. Hoe langer je 
deze op laag vuur bakt, hoe lekkerder en zoe-
ter ze worden. Geduld is dus een schone zaak. 
Neem er lekker de tijd voor!

Verwarm de oven op 220 graden. Pel de uien 
en snijd ze in halve ringen. Verhit de boter in 
een pan met een dikke bodem en voeg de 
uien toe. Bak de uien ongeveer 40 minuten op 
laag vuur langzaam bruin. Roer regelmatig de 
uien even door elkaar zodat ze niet verbran-
den. Een beetje bruine bodem is niet erg. 

Zodra de uien goudbruin van kleur zijn voeg 
je de gehakte knoflook en de tijm toe. Bak dat 
nog een  minuutje mee en voeg dan de bloem 
toe. Meng alles goed met de uien en laat die 
bloem ongeveer 5 minuten gaar worden. 
Voeg dan de hete bouillon toe. Schraap ge-
rust die bruine ‘aanbak-resten’ van de bodem; 
dat komt de smaak juist ten goede. Laat de 
soep dan nog 10 minuten trekken en breng 
‘m op smaak met peper en zout. 

Snij het stokbrood in plakjes en bestrooi deze 
met de geraspte kaas. Leg de plakjes onge-
veer 5 minuten in de oven totdat de kaas 

gesmolten is. Serveer de soep met de 
stokbroodjes in de uien-

soep en geniet! 
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HET ONBEKENDETALENT VAN:NICKY LU
 Sintenbuurt Noord telt ruim 330 

huishoudens. En in al die huizen wonen onge-

twijfeld veel buurtgenoten met een een bijzon-

der talent, een uit de hand gelopen hobby of een 

heel bijzonder beroep. In deze nieuwe  rubriek 

“Het Onbekende Talent Van…” zetten we zo’n 

wijkgenoot met zijn of haar verhaal  graag eens 

in het zonnetje. We trappen af met de altijd 

glimlachende Nicky Lu.

Nicky is geen onbekende in onze wijk. 
Sterker nog, als eigenaar van Cafetaria Nicky 
aan het einde van de Rielseweg heeft hij 
misschien wel één van de bekendste gezich-
ten. Heeft u daar nog nooit een voet binnen 
gezet dan kent u hem vast en zeker van zijn 
dagelijkse wandelingen door de wijk met zijn 
vrouw JiaJia en hun fraaie witte hond Kaka.
27 jaar geleden verhuisde Nicky van China 
naar Nederland en hij runt inmiddels al 14 
jaar zijn cafetaria aan de Bonifaciuslaan. Met 
zijn grote glimlach vertelt hij dat hij heel 
tevreden is met het leventje nu. De zaak 
loopt goed en doordeweeks heeft hij nog 
net voldoende tijd voor zijn grootste passie: 
fotograferen. Een hobby waar hij niet één 
week zonder kan.
Nicky maakte zijn eerste foto’s al in China en 
is sindsdien nog altijd aan het “leren leren 
leren”. Overdag trekt hij het liefst met zijn 
camera Eindhoven, Tilburg of gewoon onze 
wijk in om er bijzondere mensen, dieren of 
stadsgezichten vast te leggen. Bescheiden 
laat Nicky de meest fantastische foto’s zien. 
Haarscherp, van fel gekleurd tot zwartwit. 
Van een besneeuwd Bonifaciuspark tot het 
zomercarnaval in Rotterdam. De foto’s zijn 

écht geweldig. Nicky  blijft er rustig onder. 
Ze staan gewoon op zijn telefoon en op een 
Chinese website, morgen zijn ze misschien 
alweer weg, niets opschepperigs. Een favorie-
te foto heeft hij niet. En dan te bedenken 
dat hij ooit zelfs exposeerde in het Haagse 
Gemeentehuis (!). 
De foto op de achterkant van deze WitteWel 
is van Nicky. We hopen in de toekomst nog 
heel veel meer van hem te mogen zien en 
enthousiast lopen wij de deur uit. Zelf gaat 
hij gewoon weer lekker aan het werk. Met 
een glimlach natuurlijk.



NICKY LU


