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VAN DE REDACTIE
We naderen het einde van 2017 al. Voor mijn 

gevoel was mijn laatste kerstdiner nog geen 

maand geleden en als is goed mijn best doe, dan 

ruik ik de geur van het afgestoken vuurwerk 

nog in mijn kleren. Mijn hemel, wat gaat de tijd 

snel. Neem  nou dat witschilderproject, was dat 

echt al ruim een jaar geleden?! “Time flies when 

you’re having fun”,  en dat moet een beetje 

de rode draad van deze WitteWel worden. De 

feestdagen komen eraan!

Maar toegegeven, rond deze tijd heb 
ik ook nog wel de neiging om een tikje 
melancholisch te worden. Ik mijmer dan 
ongewild terug naar mijn eigen jeugd, naar 
een onbezorgd leventje zonder jaarlijkse 
cito-toetsen, naar de kerstavonden met het 
toen nog complete gezin, het lijkt allemaal 
zó ontzettend veranderd. Ik lees ellende 
in kranten, zie vreselijke beelden op TV, de 
wereld van nu lijkt soms alleen nog geschikt 
voor volwassenen. Die begrijpen al die 
dingen nog enigszins. Hoewel, veel dingen 
kunnen we onze eigen kinderen niet eens 
goed uitleggen omdat ze té idioot zijn, te 
bizar, te vreselijk. Ik word er niet vrolijker van.

En dan is daar plotseling die sneeuwval. Met 
bákken kwam het opeens uit de hemel. Als 
bij toverslag kwamen buurtgenoten met 
sleetjes naar buiten, vlogen de sneeuwballen 
door de lucht en was het feest! Ouders en 
kinderen gooiend en gillend achter elkaar 
aan, warme chocomel en koude natte 
neuzen, sneeuwpret zoals dat vroeger 
ook voelde. Een overvol schoolplein waar 
honderden sneeuwballen over tientallen 
gekleurde mutsjes en wantjes vlogen. Ik heb 
er ademloos naar staan kijken en vergat al 
het slechte nieuws dat dagelijks op ons af 
komt. Plezier blijkt dus een verdraaid sterke 
emotie. Dat biedt hoop!

We naderen dus het einde van 2017! Hoera! 
We wonnen er een Albert Heijn Straatfeest, 
we kregen een nieuw wijkbestuur, we veilden 
ruim 520 euro bij elkaar voor de Stichting 
Met je Hart, we vierden Koningsdag, 
Burendag en Halloween samen, we kregen 
een Albert Heijn en een Lidl om de hoek en 
maar liefst twéé pizzabezorgers, we haalden 
de magische grens van 500 berichtjes in de 
buurtapp en ál het papier werd na ruim een 
week dan tóch nog opgehaald bij het veldje 
van de Adelbertuslaan! En als klap op de 
vuurpijl gaan we óók nog eens naar het WK 
Voetbal in Rusland! O nee, toch niet. Maar je 
kunt niet alles hebben hè?

Ik dank Ans Robben, Virginie van der Linden 
en Driek Verdonk voor hun bijdragen aan de 
WitteWel. Zonder jullie zou het een saai en 
dun blaadje worden. Mijn speciale dank gaat 
uit naar Koen van de Kemenade, alleen hij 
is verantwoordelijk voor de nieuwe opmaak 
van de WitteWel. Iedere keer weer maakt hij 
er iets prachtigs van.

Op naar de Kerstdagen, naar 
Oudejaarsavond, naar een gezond en 
gelukkig 2018. Ik wens jullie een geweldig en 
feestelijk jaar toe.  

Rutger Lootsma  
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VAN DE VOORZITTER
De Sint is het land weer uit en kerstbomen 

lichten overal weer op. We hebben zelfs al 

mogen genieten van een flink pak sneeuw. Er 

waren sneeuwbal gevechten, sneeuwpoppen 

op elke straathoek en een heuse iglo sierde 

de buurt. Naast al deze sneeuwpret moeten 

we natuurlijk niet vergeten dat onze oudere 

bewoners van de wijk niet altijd plezier hebben 

van dit weer. Dus als het barre winterweer 

voor mooie plaatjes zorgt denk dan eens aan je 

buurvouw of buurman, veeg het paadje schoon, 

neem een boodschap mee of brengt misschien 

dat extra kopje erwtensoep langs.  

Het lijkt al even geleden maar de donkere 
dagen begonnen met Halloween en dat was 
ook dit jaar weer een succes in de wijk. Het 
lijkt wel of we elk jaar met z’n alle ons best 
doen om het nog mooier, enger en grootser 
te maken.

De donkere dagen zorgen naast een hoop 
gezelligheid ook voor een toename van 
woninginbraken. Nu het buiten langer 
donker dan licht is maken inbrekers gebruik 
van de duisternis om hun slag te slaan. Je 
kan zelf een aantal dingen doen om het ze zo 
lastig mogelijk te maken. Let er daarom op 
dat je deuren en ramen goed sluit als je weg 
gaat, laat wat lampen aan een eventueel de 
tv. En ben je thuis tijdens de kerstdagen hou 
dan een oogje in het zeil. Zie je iets verdachts 
bel 112 en meld het op de Sintenbuurt 
whatsapp.

Namens het bestuur wens ik iedereen fijne 
feestdagen en het beste voor het nieuwe jaar.

Virginie van der Linden
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STILTE 
Het is en blijft, in elk geval voor mij, een 

bijzondere tijd. De tijd voor kerst en tot 

nieuwjaar. Ik vind het een tijd van bezinning, 

van naar binnen gaan zowel letterlijk als 

figuurlijk, van even stil staan en terugkijken 

op het afgelopen jaar. Wat gebeurde er? Welke 

dierbaren waren ziek of zijn je ontvallen? Van 

welke momenten krijg je het opnieuw warm?

Wat betekent het woord stil/stilte eigenlijk? 
Internet levert o.a. de volgende antwoorden: 
Als je geen geluid maakt of als er geen 
geluid is. Wie of wat niet beweegt. Roerloos. 
Afgelegen. Eenzaam. Gesloten. Langzaam. 
Het gros van de omschrijvingen heeft 
gemeen dat je het zelf kunt oproepen / 
veroorzaken. 

De vraag dringt zich op: kunnen we nog wel 
stil zijn of voelt dit al gauw ongemakkelijk? 
En welke stilte past bij welke situatie? En 
willen we nog wel stil zijn? Want heel eerlijk: 
in de ons omringende wereld is het nooit 
(meer) stil. Altijd hoor je wel iets: verkeer, 
huisgeluiden, muziek, je buren, spelende 
kinderen op de straat, kwinkelerende vogels, 
enz. Wat doet dat met ons: altijd geluid om 
je heen?

Ik was deze zomer op een camping waarvan 
de eigenaar zei: sommige mensen vertrekken 
hier weer, te stil! We vonden het een van de 
mooiste campings in Nederland. Nee, ik ga 
de plaats niet verklappen, eindelijk een stil 
plekje gevonden en dan………. Liever niet.

Stilte, stil willen en kunnen zijn, is niet 
langer een natuurlijk gegeven. We moeten 
er moeite voor doen en….het aandurven. Ik 
gun ieder die dit leest: stilte. Stilte om je heen 
en stilte in jezelf voor zo lang je het kunt 
verdragen. Geloof mij, je knapt er van op.

 Geluid sterft zacht weg 
 Niemand loopt er nog op straat 
 Stilte wordt zichtbaar

 

Ik wens iedereen een witte kerst en een 
sprankelend 2018.

Ans Robben
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Zo vaak zal je ze niet zien in je tuin, maar 

langs de weg of in de weilanden des te vaker. De 

buizerd, een roofvogel die je in Nederland erg 

vaak ziet. Een mooie en zeer statig vliegende 

vogel die gevlekt bruin is met wat lichtere tot 

witte vlekken op zijn borst. De aantallen zijn 

de laatste 30 jaar sterk toegenomen doordat 

een aantal beschermende maatregelen is 

genomen. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen in de landbouw beperkt, 

wordt er opgetreden tegen de illegale jacht en 

is het areaal aan natuurgebieden uitgebreid. 

Misschien is het aantal wel drie keer zo groot 

als in 1990. Een van de kleine levende prooien 

voor de buizerd is de veldmuis en die is mede 

door weinig gebruik van bestrijdingsmiddelen 

op de velden genoeg te vinden.

Een buizerd zit graag op een paal, 
lantaarnpaal of in de top van een boom 
zodat hij mooi ver weg kan kijken en 
zijn prooi kan observeren. Als hij dan 
wegvliegt hoeft hij maar weinig slagen 
te maken (met zijn spanwijdte van 1,30 
m.) Nu in dit jaargetij zie je ook vaak 
buizerds die veel witter zijn. Dat is een 
soort die van de noordelijke landen komt 
en hier overwintert of op doorreis is naar 
zuidelijkere landen en hier graag een 
paar dagen vertoeft om van onze rijke 
verscheidenheid aan klein wild, muizen en 
mollen en in het winterhalfjaar ook vaak 
wormen en insecten te eten.

Als je een buizerd ziet vliegen slaat hij 
sierlijk met zijn vleugels en je hoort hem 
niet. Landen doet hij zelfs heel mooi. Hij 
trekt zijn vleugels naar voren en zijn poten 
ver vooruit en land heel elegant. Het 
beest weegt ongeveer 900 gram. Door de 
typische vlucht is de vogel gemakkelijk 
te herkennen; enkele vleugelslagen, kort 

zweven en dan weer een paar slagen. De 
buizerd is een uitgesproken langzame 
vlieger met zijn brede vleugels en de 
korte, brede staart. Vaak kan worden 
waargenomen dat een buizerd door 
een of meer kraaien, die in zekere zin 
zijn voedselconcurrenten zijn, wordt 
weggejaagd. De buizerd maakt ook graag 
gebruik van de thermiek. Op een mooie 
voorjaarsdag zijn vaak groepen buizerds te 
zien die zweven in de opstijgende warme 
lucht in een thermiekbel. 

Mannetjes en vrouwtjes zijn alleen naast 
elkaar, bijvoorbeeld wanneer ze samen 
rondcirkelen te onderscheiden, waarbij het 
vrouwtje in de regel iets groter is dan het 
mannetje.

Het vrouwtje legt in mei twee tot 
vier eieren. Deze witachtige eieren hebben 
bruine vlekken en vegen. De broedtijd is 
28 tot 31 dagen. Het jong dat als eerste 
uit het ei komt heeft de grootste kans 

BRUIN-WITTE PAALZITTER
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te overleven. Bij gebrek aan voldoende 
voedsel sterft het zwakste kuiken en wordt 
uit het nest gegooid, of opgegeten door 
de rest. Buizerdjongen hebben een typisch 
witte bles op het achterhoofd. De kuikens 
houden het nest netjes. Uitwerpselen 
verdwijnen met kracht over de rand. 
De jongen blijven zes tot zeven weken 
in het nest. Naarmate ze ouder worden 
verwijderen de jongen zich steeds verder 
van het nest.

Een buizerd is pas na 3 à 4 
jaar geslachtsrijp. Dit betekent dat heel wat 
buizerds rondvliegen die niet broeden. De 
maximale leeftijd van het dier is 26 jaar.

Onze tuinen zijn net te klein voor de 
buizerd maar ga je naar het Heezerbos dan 
kom je er zeker een tegen!

Driek Verdonk 
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OVER DE NATIONALE 
BURENDAG, DE 

BUURTVEILING ÉN HET 
AH STRAATFEEST!

Het kon niet op, dat weekend. Niet alleen 

het jaarlijkse Straatfeest stond op het 

programma, ook de eerste Sintenbuurtveiling 

was voor die 23e september in de steigers 

gezet. Het werd weer een heel feestelijk 

avondje met kinderen en volwassenen en 

natuurlijk: de Pizzabus!

De organisatie, bestaande uit Virginie 
van der Linden en Marjan Simons, had de 
zaakjes weer piekfijn voor elkaar. Tentje, 
barretje, het vertrouwde gezicht van 
Marlot achter de tap, alle seinen voor een 
geslaagd avondje stonden op groen. De 
Pizzabus week door de drukte al snel af 
van het oorspronkelijke plan en bakte 
gewoon alles wat los en vast zat. Welke 
pizza je kreeg bleef tot op het laatste 
moment een verrassing en je deelde die 
met je wijkgenoten. ‘Foodsharing’ noemt 
men dat tegenwoordig, het is hip én 
het is een leuke manier om anderen te 
ontmoeten. 

De  Sintenbuurtveiling startte, niet geheel 
onopzettelijk, op het moment dat er al 
wat biertjes geconsumeerd waren. Door 
het meer dan voortreffelijke optreden van 
veilingmeester Bram Wijnen is er die avond 
een prachtig bedrag van € 520,20 bij elkaar 
gehaald voor de Stichting Met je Hart. 
Namens de stichting en namens een fors 
aantal eenzame ouderen dat deze maand 
gezellig samen uit eten gaat: ontzettend 
bedankt! 

Maar dat was nog niet alles. Nog maar net 
bekomen van het veilingsucces, stond het 
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volgende evenement de volgende dag 
alweer klaar op het veldje aan de Thomas 
à Kempislaan: het Albert Heijn Straatfeest. 
Dein en Stefan bleken onze wijk hiervoor 
te hebben opgegeven en ondanks de 
late bekendmaking werd het een warme, 
gezellige en geheel verzorgde middag. Het 
ontbrak aan niets: bier, wijn, fris, koffie, 
hamburgers, hotdogs, muziek, Sintenbuurt 
Noord én Zuid genoten met volle teugen. 
Wat een heerlijke middag!

Het was een feestelijk en geslaagd 
weekend dat ongetwijfeld voor herhaling 
vatbaar is. We nemen dan ook graag de 
feedback mee: communicatie rondom 
events en veiling kan beter (dus niet alleen 
via Facebook) en tijdens de veiling gaan 
we alleen nog maar ‘diensten’ veilen zoals 
dineetjes, ontbijtjes, massages, bijlessen, 
enz. We hopen dan wederom op een grote 
opkomst en een nóg mooier bedrag!

Langs deze weg willen we alle betrokkenen  
graag bedanken. Het was een memorabel 
buurtweekend! Op naar 2018!

De feestcommissies
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TERUGBLIK
WITSCHILDEREN

Het afgelopen witschilderproject is het eerste 

project dat volledig door het wijkbestuur 

zelf is geïnitieerd en geregeld. Vanwege het 

afnemende belang van Trudo in onze wijk, is 

er geen ondersteuning van de woningstichting 

geweest. Dat had nadelen, want Trudo heeft 

als woningstichting veel meer ervaring 

met grootschalig onderhoud maar ook een 

belangrijk voordeel. Het gaf ons namelijk 

de gelegenheid om naar eigen inzicht en een 

offerte-aanvraag op te stellen en het werk 

in de markt te zetten. Voor de toekomstige 

schilderbeurten is ook de verwachting dat het 

wijkbestuur die zelf moet regelen. Op verzoek 

van het zittende bestuur geven wij daarom 

een terugblik op het afgelopen project, zodat 

de ervaringen niet verloren gaan en lering 

kan worden getrokken uit dingen die niet 

goed zijn gegaan. In dit kader geven wij in 

overweging om in een wijkenquête (hetzij via 

social media, hetzij via een deur tot deur te 

bezorgen enquêteformulier) terugkoppeling van 

de bewoners te vragen. Op deze wijze kunnen 

de ervaringen van de deelnemer mee worden 

genomen in de voorbereiding van de volgende 

schilderbeurt.

WAT IS ER GOED GEGAAN?

We hebben bewust gekozen voor een 
projectmatige aanpak. Onze aanpak was als 
volgt:

• inventariseren van de wensen van de 
bewoners door middel van een enquête;

• opstellen offerte-aanvraag en 
versturen aanvraag aan drie regionale 
schildersbedrijven;

• opstellen nota’s van inlichtingen;

• beoordelen inschrijvingen en keuze 
schilderbedrijf;

• communiceren gekozen bedrijf aan de 
bewoners;

• voortdurend informeren bewoners door 
middel van voorlichtingsavonden en social 
media. 

In onze optiek heeft deze aanpak goed 
gewerkt. We ontvingen een onverwacht 
hoog aantal inschrijvingen. En gelet op het 
geringe aantal problemen dat zich tijdens de 
uitvoering heeft voorgedaan, zeker in relatie 
tot het aantal woningen dat is geschilderd, 
vinden wij dat er sprake is van een geslaagd 
project. Wat wij ook als heel prettig hebben 
ervaren is de communicatie met de buurt, 
via de Witte Wels, enquête, social media 
en natuurlijk ook de avonden in de school. 
Volgens ons is dat allemaal prima verlopen.

Vanaf de eerste voorbereiding hebben we 
veel aandacht besteed aan de communicatie 
van het project. Zo hebben wij gekozen voor 
een apart logo, dat bij alle communicatie 
over het schilderen is gebruikt. Het lijkt 
misschien een kleinigheid maar hierdoor 
ontstond er een duidelijk profiel, wat in dit 
soort trajecten erg belangrijk is. 

Eén van de dingen die wij echt anders 
hebben gedaan, is dat nu een offerte-
aanvraag in concurrentie is uitgezet bij 
verschillende schildersbedrijven.  Inclusief 
twee nota’s van inlichtingen, en gelegenheid 
voor de schildersbedrijven om woningen 
te schouwen. Doel van de schouw was 
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dat de schildersbedrijven zelf de toestand 
van het schilderwerk konden bepalen en 
dus niet achteraf zouden kunnen klagen 
dat de toestand anders was dan in de 
offerte-aanvraag was aangegeven. Voor het 
opstellen van de offerte-aanvraag hebben 
we onder andere gebruik gemaakt van de 
kennis van Jos Broekx. Jos heeft voor ons 
een technische werkomschrijving voor het 
schilderen opgesteld. Dit advies hebben wij 
zelf voorzien van aanvullende voorwaarden 
voor de uitvoering. Hierdoor hebben wij drie 
offertes ontvangen die qua prijsopbouw en 
voorwaarden goed met elkaar vergelijkbaar 
waren en waarin de kwaliteit van het 
aangeboden werk zo goed mogelijk was 
geborgd. Liebregts bleek veel goedkoper dan 
beide andere inschrijvers (Casper de Haan en 
Coolen) en gaf ook nog langere garantie. De 
uitvoering verdiende dan misschien niet de 
schoonheidsprijs maar uiteindelijk moeten 
we het allemaal uit eigen portemonnee 
betalen en extra garantie is ook mooi 
meegenomen. Dus de keuze was uiteindelijk 
gemakkelijk. Verschillende bewoners hebben 
bij andere schilders prijzen op gevraagd maar 
uit de berichten die wij hierover hebben 
ontvangen, blijkt dat andere bedrijven niet 
onder de prijs van Liebregts kwamen. Daaruit 
blijkt wel dat de inschrijving van Liebregts 
heel scherp was en het ons dus is gelukt om 
voor de bewoners een lage prijs te bedingen 
voor de werkzaamheden.

Wat we ook nog anders hebben gedaan, is 
dat er deze keer geen bijdrage is gevraagd 
aan de deelnemers. Tijdens de laatste 
schilderbeurt  hebben veel deelnemers 
een fors bedrag betaald aan Trudo voor de 
coördinatie van het project.  Het wijkbestuur 
heeft alles onbezoldigd gedaan. De kosten 
voor de informatieavonden, drukwerk en 
dergelijke zijn uit de algemene middelen van 
het wijkbestuur betaald. Alleen daarmee al is 
voor de deelnemers bespaard op de kosten.

witte muur St. Norbertuslaan

witte muur St. Adelbertuslaan
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Wat ook goed is gegaan, is de doorlooptijd 
van het project over de doorlooptijd hadden 
we vooraf met Liebregts afspraken gemaakt 
en die zijn goed nagekomen. Er was een 
grote ploeg aan het werk, waardoor de 
overlast in de wijk waar sommige bewoners 
bang voor waren beperkt is gebleven. Waar 
we ook blij mee zijn is het aantal woningen 
dat tijdens het project is geschilderd. Het 
onderhoudsbedrijf van Trudo heeft ons 
verteld dat de woningen van Trudo dit jaar 
worden geschilderd. Uiteindelijk blijven er 
dus maar enkele woningen over die niet 
zijn geschilderd. Elke woning die niet is 
geschilderd is er natuurlijk één teveel maar 
gelet op vele particuliere woningeigenaren 
en de dynamiek in de wijk, kunnen we best 
trots op het resultaat zijn.

EN WAT IS ER NIET GOED 
GEGAAN?

Nou, dat viel eigenlijk best wel mee. Achteraf 
was het misschien beter geweest om meer 
tijd te investeren in de communicatie met 
de gemeente Eindhoven, en ook Trudo, 
om die laatste partij alsnog te bewegen 
om ook te schilderen. Onze pogingen zijn 
blijven steken bij informele contacten 
waar wij uiteindelijk beter formele brieven 
hadden kunnen sturen. We hadden ook de 
publiciteit kunnen zoeken, bijvoorbeeld door 
een open brief te schrijven aan de lokale 
media. Vanwege drukke werkzaamheden 
overdag, inclusief de nodige overuren, heeft 
het helaas aan tijd ontbroken om dit traject 
ingang te zetten. Trudo bouwt haar belang 
in de wijk steeds verder af maar voor een 
volgende keer geven wij in overweging 
om de gemeente Eindhoven en Trudo 
aan te spreken op haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en indien nodig de 
publiciteit te zoeken. Bijkomend probleem 
bij de communicatie met de gemeente witte muur St. Gertrudislaan

Eindhoven was de veelvuldige wisseling van 
de contactpersoon voor onze wijk, waardoor 
we op het laatst zelfs maar hebben afgezien 
van kennismakingsgesprekken met nieuwe 
contactpersonen.

De juridische status van de 
witschilderbepalingen in de koopcontracten 
en de mogelijkheden die de welstandsnota 
over onze wijk biedt, zijn nooit goed duidelijk 
geworden. Dat is jammer, want daardoor 
hebben wij de partijen en bewoners die 
niet mee wilden doen, geen juridisch 
onderbouwd weerwoord kunnen geven. 
Het is gebleven bij een informerende brief 
waarin we de achterblijvers extra hulp 
hebben aangeboden. Dit heeft er toe geleid 
dat enkele woningen alsnog zijn geschilderd 
en was dus zeker zinvol. Voor een volgende 
schilderbeurt zouden wij hier zeker meer 
aandacht aan schenken, bijvoorbeeld door 
het inhuren van professioneel juridisch 
advies.

Tijdens de uitvoering waren er enkele 
problemen die volgende keer kunnen 
worden voorkomen. Schildersbedrijf 
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Liebregts heeft zowel administratief als bij 
het schilderen een nogal amateuristische 
indruk gemaakt. Ook werd nogal rommelig 
gewerkt - de klodders verf slingerden 
letterlijk soms in de rondte. Dat heeft 
bij behoorlijk wat bewoners frustratie 
opgeleverd en dat kunnen wij ons goed 
voorstellen. De volgende keer zouden wij 
hierover duidelijkere en strakkere afspraken 
maken met het schildersbedrijf. Ook over de 
kwaliteit van het schilderwerk van Liebregts 
was onduidelijkheid en ook frustratie. 
De voorbewerking werd erg summier 
uitgevoerd en de droogtijd tussen de twee 
verflagen was erg minimaal. De uitvoering 
leek hiermee niet aan de offerte te voldoen 
en sommige mensen voelden zich hierdoor 
bekocht, wat wij volledig begrepen. Wij 
hebben zelf de normen erop nageslagen. Het 
werk van Liebregts leek hieraan te voldoen, 
zij het minimaal. Ook hebben wij Jos Broekx 
van Sigma, die ons het hele traject goed 
heeft geholpen, gevraagd om het werk te 
controleren. Jos heeft de uitvoering in orde 
bevonden. Samen met de garantie op het 
schilderwerk kunnen we er daarom vanuit 
gaan dat het werk wel goed is uitgevoerd 
maar de volgende keer zouden wij ook aan 
de voorbehandeling extra eisen opnemen in 
de opdrachtverlening.

Tenslotte vind ik het een gemiste kans 
dat we de renovatie en reparatie van 
dakgoten niet mee hebben genomen in de 
offerteaanvraag. Omdat de hoogwerkers 
en het steigermateriaal al in de wijk waren, 
hadden we dit waarschijnlijk voor een 
vriendelijke prijs aan kunnen bieden.

Een aandachtspunt is voor de volgende keer 
is ook het bemiddelen tussen bewoners en 
het schildersbedrijf. Wij vonden het best 
lastig om dit goed te doen. Alhoewel we 
geen klachten hebben gekregen, zijn er 

witte muur Rielseweg

in een geschil altijd twee kanten aan een 
zaak. Voor een volgende schilderbeurt, 
zouden wij daarom in de opdracht een 
klachtenprocedure opnemen.

Ter afsluiting van een mooi project, waar 
het wijkbestuur met veel plezier aan 
heeft gewerkt, willen wij graag van de 
gelegenheid gebruik maken om iedereen 
te bedanken. Iedereen die de enquête heeft 
ingevuld, die de voorlichtingsavonden 
heeft bijgewoond, de eigenaren die hun 
woning als schouwwoning ter beschikking 
hebben gesteld en iedereen die de moeite 
heeft genomen om input en tips te geven: 
allemaal heel erg bedankt!! Zonder jullie 
medewerking was het project natuurlijk niet 
mogelijk geweest. 

Marc Visschers
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ONDERNEMER IN DE WIJK
Het witte busje van deze ondernemer kan u 

bijna niet zijn ontgaan. Dagelijks rijdt het 

talloze keren op en neer door onze wijk voor 

de af- en aanvoer van houten vloeren, pakken 

laminaat, massieve planken, schuurmachines, 

zaagtafels en nog veel meer. Eigenaar en 

geboren vloeren-man Lesley Walravens is er 

(héél) druk mee. Sterker nog, u herkent hem aan 

zijn manier van bewegen: hij loopt nooit, hij is 

altijd aan het rennen. 

LESLEY, VOLGENS MIJ IS HET UNIEK 
DAT JE EVEN TIJD VRIJ HEBT. 
KLOPT HET DAT JE ECHT ÁLTIJD 
AAN HET WERK BENT?

Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik kan dat gewoon 
niet laten. Die telefoon blijft maar overgaan 
en ik wil gewoon graag iedereen snel en 
goed van dienst zijn. Ik rij dus vaak op en 
neer van opdracht naar opdracht en die 
klussen zijn vaak zó verschillend dat ik veel 
materialen en apparatuur nodig heb. Het is 
dus vooral logistiek vaak heel intensief. Ik blijf 
dus lekker doorrennen.

OF VERGEET JE GEWOON HEEL 
VEEL EN MOET JE VAAK OP EN 
NEER SCHEUREN VAN KLANT NAAR 
KLANT?

Haha, nee hoor, integendeel. Ik ben echt een 
Pietje Precies. Bij mij moeten de spulletjes 
echt altijd op hetzelfde plekje liggen. 
Niet alleen in mijn opslag maar ook op de 
werkplek zelf. Dat werkt gewoon prettiger 
en sneller. En inmiddels weet ik wel wat ik 
voor een opdracht nodig heb want ik draai al 
aardig wat jaartjes mee! 

IK LAS ERGENS DAT JE AL 25 JAAR 
JE EIGEN ZAAK HEBT? HOE BEN JE 
IN DIT VAK GEROLD? 

Ik heb het vakmanschap geleerd van mijn 
vader die in de jaren ‘80 begon met het 
leggen van houten vloeren. Hij had klanten 
door heel Nederland en mijn broers en ik 
hielpen hem tijdens schoolvakanties mee. We 
mochten zelfs mee naar leveranciers en we 
schonken een kopje koffie in voor klanten. 
Dat vertrouwen ging zelfs zo ver dat mijn 
oudere broers als tieners al vloeren mochten 
verkopen. Vakantie vieren dat deden we niet, 
we vonden het veel te leuk om het vak te 
leren en een leuke zakcent bij te verdienen. 
Uiteindelijk ben ik in 1995 als Walravens 
Parket zelfstandig verder gegaan. 
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EN LEGGEN JULLIE ALLEEN MAAR 
NIEUWE VLOEREN OF HERSTELLEN 
JULLIE OOK BESCHADIGDE OF 
VEROUDERDE VLOEREN EN 
TRAPPEN BIJVOORBEELD? 

Wij doen eigenlijk alles! We leggen 
nieuwe vloeren, we renoveren 
trappen en we zijn vooral 
gespecialiseerd in het herstellen van 
oude parketvloeren! We doen echt 
van alles, we stellen bijvoorbeeld 
ook schaderapporten op na brand- 
of waterschade in opdracht van 
verzekeringmaatschappijen. Van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat kan 
ik met honderd verschillende dingen 
bezig zijn. Heerlijk.

EN THUIS? THUIS HEBBEN JULLIE 
DUS DE ALLERMOOISTE VLOER OF 
IS HET BIJ JULLIE NET ALS BIJ DIE 
LOODGIETER EN ZIJN LEKKENDE 
KRAANTJE?

Haha, nee hoor, Angelique en ik hebben 
inderdaad de mooiste vloer van iedereen! 
We hebben net verbouwd en we konden 
dus ook mooi de bestaande vloer weer een 
heel nieuwe uitstraling geven. Echt gaaf om 
te zien wat je na al die jaren nog met een 
houten vloer kunt doen. Dat gun ik echt 
iedereen. 

HEB JE NOG EEN WIJZE TIP VOOR 
DE BEZITTERS VAN HOUTEN 
VLOEREN?

Het belangrijkste is dat je je vloer schoon 
houdt. Dus zo min mogelijk zand of 
scherpe voorwerpen erop laten slingeren 
en het schoonmaken met het juiste 
schoonmaakmiddel. Anders verdwijnt de 
laklaag. En nu moet ik weer verder! 

Lesley, bedankt voor je tijd en ….. ach, hij is er 

al vandoor. Op weg naar de volgende vloer en 

tevreden klant
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HET HOUT
Een goed maar weinig doortastend 
personage, broeder Bonaventura, heeft 
zich eerst als docent Duits, later als broeder 
(manusje van alles) in het klooster laten 
lokken. Dit jongenspensionaat Sint Jozef 
ter Engelen is voor veel jongens de hel op 
aarde. De meeste paters zijn pedofielen. De 
ergste onder hen is pater Mansuetus die de 
opdracht heeft om de touwtjes strakker aan 
te trekken. Hij slaat er op los met het hout, 
verkracht jongens en randt hen aan. In het 
pensionaat ontstaat een soort tucht zoals in 
Bordewijks roman “Bint” Bonaventura doet 
er een boek lang over om uit dit klooster 
te ontsnappen en de weg van zijn hart te 
volgen.

Het gegeven an sich is vreselijk: het 
misbruiken van kinderen die aan de zorgen 
van volwassenen zijn toevertrouwd. In deze 
tijd van onderzoek binnen de katholieke 
kerk naar misbruik, in de sportwereld, 
binnen de  krijgsmacht en de hele #metoo-
discussie, is deze roman actueel. Ik vind het 
een aangrijpend boek door onder meer de 
beschrijvingen van de vormen van misbruik 
die worden toegepast, de onvoorwaardelijke 
vriendschap tussen jongens, het besef dat 
wat er gebeurt niet door de beugel kan 

UIT HETBOEKENHOEKJE
Deze keer aandacht voor de volgende boeken: 

“Het hout” van Jeroen Brouwers en “Honolulu 

King” van Anne-Gine Goemans.

en er dus iets moet gebeuren. De manier 
waarop Brouwers woorden en beelden 
zoekt om het geheel wat lichter/meer 
verteerbaar te maken zoals bijv. de wijze 
waarop hij broeder-overste laat stoeien 
met taal en zinnen, de beschrijving van de 
voorbereidingen op Pasen en het bezoek 
van de bisschop met een op het altaar 
neergestorte Christus, hielp mij als lezer door 
de heftige en zware passsages. Het verliefd 
worden op Patricia door Bonaventura en 
haar streven om hem uit dat “gekkenhuis” te 
halen, laat je inzien dat de mens Bonaventura 
dezelfde is als de broeder. Je krijgt de neiging 
om hem een flinke schop onder zijn achterste 
te geven in de hoop dat hij eindelijk eens in 
beweging komt in plaats van alles maar over 
zich heen te laten komen. Het einde vond ik 
magistraal: zowel in woord als beeld. Maar 
laat ik daarover maar niks verklappen.
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HONOLULU KING
Goemans neemt de lezer mee in de 
geschiedenis van Hardy, een 80-jarige 
getraumatiseerde Indische kok die samen 
met zijn kleindochter Synne een  toko 
uitbaat. Zijn vrouw is dement en zit in een 
verzorgingstehuis waar hij haar ‘in de wereld’ 
wil houden. Tegelijkertijd probeert Hardy 
zijn muziekbandje ‘Honolulu King’ een nieuw 
leven in te blazen. Ook sluit hij zich aan bij 
de vrijmetselaars. Om volledig toegelaten 
te worden moet hij een meesterstuk maken 
en voordragen.  In dit stuk vertelt hij dat hij 
als jongeling moorden heeft gepleegd in 
Indonesië. Komt hij hiermee weg na zoveel 
jaar?

Ik vind dat Goemans met deze roman een 
prachtig boek toevoegt aan de Nederlandse 
literatuur. Bijna alle personages worden 
mensen van vlees en bloed zoals zijn twee 
kompanen die hem in de toko helpen, 
de bestuursleden van de vrijmetselaars, 
het personeel en enkele bewoners in het 
verzorgingstehuis. De fragiele Hardy laat een 
diepe indruk op me achter. Hoe hij omgaat 
met zijn vrouw, haar dagelijks bezoekt, 
het runnen van de winkel en de keuken 
die er steeds smeriger komt uit te zien, het 
schoon schip willen maken over zijn fouten 
in zijn jeugd, zijn felgekleurde overhemden: 
nee, meer realistisch kun je iemand niet 
beschrijven. Als lezer kreeg ik een ander 
beeld voorgeschoteld over de strijd van 
Nederland in Indonesië en met name de 
periode daarna. Ontluisterend. 

Het enige minpuntje van dit boek is de relatie 
die Synne krijgt met een getrouwde man. Die 
komt wat ongeloofwaardig over. Jammer.  
Afrondend: lees dit boek.

Ans Robben
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APPELBEIGNETS!
De jaarlijks terugkerende oliebollentest van 

het AD kreeg dit jaar de volle laag. Een jurylid 

zou partijdig zijn en de uitslagen zouden in 

het voordeel van een oliebollenmixfabrikant 

zijn uitgevallen. Ik gaf er niet zoveel om. Ik 

vind oliebollen allemaal op elkaar lijken 

en als je er maar heel veel poedersuiker 

overheen strooit dan smaken ze me altijd 

wel. Nee, geef mij maar de échte ouderwetse 

overheerlijke appelbeignets! Niet van die slappe 

appelflapjes maar die nog warme, krokante 

en in kaneelsuiker gewentelde appelbeignets! 

Héérlijk en o zo makkelijk!

Ingrediënten voor 12 appelbeignets:

4 goudrenetten

450 gram suiker

1 eetlepel kaneelpoeder

24 plakjes bladerdeeg

BEREIDINGSWIJZE

Schil de goudrenetten (of een andere 
zoetzure appel zoals Jonagold), verwijder de 
klokhuizen met een appelboor en snijd de 
appels in 3 plakken van gelijke dikte. Meng 
de suiker met het kaneelpoeder. Uiteraard 
kun je ook kant en klare kaneelsuiker 
gebruiken. Laat de 24 vellen bladerdeeg 
ontdooien en steek er met een ronde vorm 
cirkels uit die natuurlijk iets groter zijn 
dan de appels. Leg op 12 deegcirkels de 
appelschijven en vul de gaatjes in de appel 
met een schep kaneelsuiker. Bestrijk de 

buitenkanten van het deeg met een beetje 
water en leg de andere plak bladerdeeg 
erop. Druk de randen goed aan. Verhit de 
olie tot 180 graden en bak de appelbeignets 
om en om circa 6 minuten tot ze mooi 
goudbruin zijn. Laat ze kort (!) uitlekken op 
keukenpapier en wentel ze als ze nog warm 
zijn door de rest van de kaneelsuiker. Serveer 
ze het liefst nog warm! En geniet!

HET ‘WEETJE’ VAN DE CHEF

Diepvriesbladerdeeg wordt altijd verkocht 
met die plastic velletjes ertussen. Die zitten 
er uiteraard niet voor niets. Die velletjes 
zitten namelijk geplakt aan de ‘niet-
bebloemde’ kant van het deeg en die plakt 
overal aan vast. De bebloemde kant (dat kun 
je voelen) is dan ook altijd de onder- en/of 
buitenkant van je gerecht.      
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HALLOWEEN 
Het was weer griezelen geblazen in de wijk. 

En lag het nou aan mij of komen er inderdaad 

jaarlijks steeds meer buitenstaanders op 

af? Hoe dan ook, een enorme hoeveelheid 

kinderen kon zich tegoed doen aan een nóg 

grotere hoeveelheid snoep die aan de deur werd 

uitgedeeld door angstige vaders en moeders. 

Wat een griezels hebben we langs zien komen 

lopen! Fantastisch om te zien hoe een traditie 

steeds groter en bekender wordt. 

Dat heeft natuurlijk vooral te maken met 
het aantal deelnemende huizen. Steeds 
meer liefhebbers toveren hun voorgevel om 
tot griezelig spookhuis om de kinderen de 
stuipen op het lijf te jagen. Dit jaar spande 
de griezeltunnel in de Sint Gertrudislaan 
de kroon. Vijf meter lang glibberen door 
een donkere tunnel met angstaanjagende 
geluiden op de achtergrond, het was niet 
voor iedereen weggelegd. Complimenten 
aan de enge ouders die dát voor elkaar 
hebben gekregen. Een terechte eerste plaats 
was hun deel! 

Noteer in de agenda voor volgend jaar: 
Halloween valt op 31 oktober 2018. De 
ouders in de Sint Gertrudislaan zien  graag 
nieuwe uitdagers!

De Halloweencommissie
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