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Redactioneel 
 
Kort na de eerste digitale “Witte Wel Nieuwsflits” volgt hier de eerste 
papieren Witte Wel van dit jaar. Voor de rest van het jaar staan er nog twee 
gepland. Over het aantal Nieuwsflitsen dat we uit willen brengen, hebben we 
eigenlijk nog geen idee. De frequentie is onder meer afhankelijk van actuele 
ontwikkelingen in onze wijk en de omgeving. Heeft u zich nog niet 
aangemeld voor de “Witte Wel Nieuwsflits”, maar wilt u deze wel graag 
ontvangen, geef uw emailadres dan door via onze website: 
www.wittewel-sintenbuurt.nl. 
 
Deze Witte Wel valt nog voor Koninginnedag bij u in de bus. Net op tijd om 
uw aandacht te vragen voor de activiteiten rond deze feestdag die ook dit jaar 
weer in onze wijk door de Koninginnedagcommissie wordt georganiseerd. 
Op pagina 9 van deze Witte Wel vindt u het programma. 
 
Driek Verdonk en Marc Visschers 
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Agenda Koninginnedag 
 
Het programma voor Koninginnedag is: 
 
Donderdag 29 april: 
- van 20:00 tot 01:00 uur : borrel 
 
Vrijdag 30 april 
- 10:00 uur : start fietstocht 
- 10:30 - 11:00 uur : aanmelden voor circus en act kiezen; 
- 11:00 - 12:30 uur : oefenen act en opbouw circus door ouders 
- 12:30 uur : lunch 
- 13:00 uur : voorstelling kindercircus 
- de hele dag : vrijmarkt 
 

Alle activiteiten starten vanaf of zijn op de 
Sint Adelbertuslaan. Voor meer informatie 
zie pagina 9 in deze Witte Wel. 
 
Mocht je willen helpen bij de organisatie of 
heb je vragen dan kun je terecht bij 
Gemmeke van Mierlo (tel: 212 06 69) of 
Edwin Raaijmakers (tel: 244 36 39). We zijn 
nog op zoek naar vrijwilligers voor de borrel 
en om de kinderen te begeleiden bij de 
fietstocht en bij het instuderen van hun act! 

 
In tegenstelling tot wat eerder is vermeld in de Witte Wel Nieuwsflits, is het 
dit jaar niet mogelijk om kramen te huren voor de vrijmarkt. Spullen kunnen 
worden uitgestald op een kleedje. Als je wilt helpen bij een van bovenstaande 
activiteiten, meld je dan aan bij het bestuur. 
  

Agenda overige activiteiten 
 
- Augustus: sportdag St. Bonifaciuspark van omliggende buurtverenigingen 
- 19 september: straatborrel Roothaanstraat 
- September: autovrije dag (datum volgt nog) 
- Iedere zondag: terreinfietsen (zie oproep pagina 7) 
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Leefbaarheid: 

Blik opzij, dan kan de veger erbij 
 
De gemeente is bezig om in verschillende wijken in Eindhoven op een 
efficiëntere wijze bezig de straten te vegen. Dit doen ze door de bewoners 
te vragen om op de dag dat de veegwagen voorbij komt de wagen even 
ergens anders te parkeren. Het vegen gebeurt op twee dagen: een dag links 

en een dag rechts in de 
straat. U wordt hierover 
schriftelijk door de 
gemeente geïnformeerd. 
Verder wordt één dag 
voordat de veegwagen 
komt, er een poster 
geplaatst aan het begin 
van de straat om u eraan 
te herinneren dat de 
auto’s de volgende 
dagen respectievelijk 
niet links of rechts 
geparkeerd mogen  
worden. Bij deze Witte 
Wel zit een kaartje en 
een brief van de 
gemeente waarin een en 
ander nog een keer 
wordt uitgelegd.  
Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

Over vegen gesproken; deze winter hebben de kinderen van de 
Roothaanstraat elke keer wanneer er sneeuw gevallen was de stoep van de 
hele straat geveegd. Geweldig Kinderen! Dit is een bedankje, een 
complimentje en een eervolle vermelding in ons wijkblad waard! 
 
Driek Verdonk 
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Nieuwe bewoners 
 
Als wijkbestuur zouden wij graag namens de wijk nieuwe bewoners willen 
begroeten. Dit kan echter alleen maar met jullie hulp. Krijg je nieuwe buren 
laat het ons dan even weten. Stuur een mailtje naar ons e-mailadres 
info@wittewel-sintenbuurt.nl. Alvast bedankt voor je medewerking! 
 
 

De Sintenbuurt op Hyves 
 
De Sintenbuurt is nu ook actief op Hyves! Interesse? Wordt dan lid. 
Hieronder staat hoe dit kan. 
 
Ga naar www.hyves.nl en volg het onderstaande: 
 

1. Klik op het 
vergrootglas rechts 
naast het zoekveld. 

 
2. Klik op “hyves”. 
 
3. Type ‘Sintenbuurt’ 

en klik rechts ernaast 
op “zoek”. 

 
4. Er wordt 1 resltaat 

gevonden. Klik er 
op. 

 
5. Klik op “lid worden” 
 
Je bent nu lid! Welkom 
in onze buurt! 
 

 
Lennart van Liere, Rielseweg 62
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Graffiti of kinderkunst? 
 
Deze maand is het mooie weer 
begonnen en zijn de kinderen ook 
meer buiten aan het spelen. Achter 
mijn huis loopt een gangetje en 
daar zag ik de deze tekeningen op 
de muur. In de eerste instantie 
dacht ik aan de keer dat ze met 
verf op mijn muur gespoten 
hadden (graffiti) maar gelukkig 
was dit keer het stoepkrijt. Met de 
hogedrukreiniger was het er 
gelukkig er zo af. 
 
Toch wil ik vragen om uw 
kinderen er op te wijzen dat 
stoepkrijt voor op de stoep is en 
niet voor op de muren: voor wie 
geen hogedrukreiniger heeft, is het 
toch echt een hele klus om het er 
weer af te krijgen. 
 
Driek Verdonk 
 
 
Oproep: 

Ondernemers in de wijk 
 
Veel bewoners in de wijk hebben een eigen onderneming of een bijzondere 
hobby waarmee ze diensten aan anderen leveren. Het is mogelijk om op 
onze internetpagina een internetlink of telefoonnummer geplaatst te krijgen. 
Soms is het wel zo handig om te weten wie er in de buurt wonen. Interesse? 
Stuur dan een stukje op naar info@wittewel-sintenbuurt.nl. 
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Nieuw logo 
 
Sinds maart van dit jaar 
heeft onze wijkvereniging 
een eigen logo. Hierin zijn 
de straten van onze wijk 
gestileerd afgebeeld. 
Tevens is de naam van de 
wijkvereniging gewijzigd 
van Stichting Tuindorp naar Stichting Sintenbuurt-Noord. Zoals eerder 
beschreven in de Witte Wel van september 2009, was de aanduiding 
Tuindorp niet correct. De nieuwe naam geeft beter in welk deel van 
Eindhoven onze wijk ligt. 

 
Oproep: 
Terreinfietsen 
 
Meerdere mensen uit de wijk gaan ’s zondags op eigen gelegenheid met de 
ATB fietsen in de bossen. Omdat het wel zo gezellig is om ook eens met 
andere mensen samen te rijden, is op initiatief van Driek Verdonk de ATB-
club “ATB Sinten-Team” opgericht. Het is geen officiële club, maar 
gewoon een gezellig samenzijn van mensen met dezelfde hobby. Het ligt in 
de bedoeling om de “club” elke zondag op een vast tijdstip en op een vaste 
plaats te laten vertrekken. Vooralsnog is dit om 10:00 uur vanaf 
Roothaanstraat 23. Wil je hierover meer weten of heb je zin om mee te 
rijden, meldt dit dan via 3k@driekverdonk.nl. Inmiddels zijn we al enkele 
gaan rijden, waarbij we steeds zo’n 35 kilometer gereden hebben. 
 
Driek Verdonk en Marc Visschers 
 

ATB SINTEN-TEAM 
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Leefbaarheid: 

Leefbaarheidteam 
 
Het bestuur van Stichting Tuindorp Noord neemt ook deel aan het 
“Leefbaarheidteam Sintenbuurt”. Dit team bestaat uit een afgevaardigde 
van de gemeente Eindhoven, de wijkagent, een afgevaardigde van Stichting 
Welzijn, een afgevaardigde van de twee basisscholen uit de wijk, een 
afgevaardigde van Woningstichting Trudo en tenslotte een afgevaardigde 
van de twee wijkbesturen “Sintenbuurt Noord en Sintenbuurt West”. 
Op de laatste bijeenkomst is gesproken over de noodzaak van 
straatcoördinatoren in onze wijk. Een alternatief zou kunnen zijn dat per 
email naar het Wijkbestuur melding gedaan kan van ongeregeldheden naar 
onze site. Deze meldingen worden vervolgens doorgegeven naar de 
instantie die hier iets aan kan doen, bijvoorbeeld de politie of de gemeente. 
Graag horen wij van u, door middel van een email naar info@wittewel.nl, 
wat er allemaal speelt in onze wijk en waar u graag iets aan veranderd ziet 
of wat u kenbaar wilt maken. Dit kan zijn in de vorm van veiligheid, 
overlast of verbeterpunten voor de leefbaarheid in het algemeen. Wij horen 
het graag van u en pakken de aangedragen punten van aandacht in volgende 
vergaderingen van dit leefbaarheidteam op.  
 
Driek Verdonk 
 
 
Gezocht: 

Nieuwe penningmeester 
 
Onze penningmeester gaat naar het buitenland verhuizen. Daarom is het 
wijkbestuur op zoek naar een vervanger of vervangster. De werkzaamheden 
van de penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van het 
wijkbestuur, het aanvragen van subsidies en het eens in de zes weken 
bijwonen van bestuursvergaderingen. Overige bestuurswerkzaamheden 
zullen in overleg worden ingevuld. Interesse om deel uit te gaan maken van 
een enthousiast team mensen dat de belangen van de wijk 
Sintenbuurt-Noord behartigd, meld je dan aan bij Dick Andriese.
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Hooggeëerde Buurtgenoten,  
Koninginnedag 2010 komt er aan! 
 
Net als voorgaande jaren wordt Koninginnedag weer uitgebreid 
gevierd in onze wijk. Daarvoor willen we u / jou / jullie uitnodigen, 
zodat we er samen een gigantisch feest van kunnen maken!

Fietstocht: 
Versier je fiets, step, buggy, skelter of 
driewieler en doe mee aan onze fietstocht. 
En zorg er natuurlijk ook voor dat 
iedereen je kan horen! 

Vrijmarkt: 
Zoals elk jaar mag je nu ook weer een 
kleedje pakken en je spulletjes verkopen. 
Ook de volwassenen die hun zolder willen 
opruimen, zijn welkom. 

Kindercircus:
Ben jij een clown, acrobaat, danseres of 
jongleur en wil je je kunsten aan een groot 
publiek tonen? Of wil je deze stoere 
‘moves’ graag leren? Doe dan mee met het 
Kindercircus! 
Je mag vooraf wat instuderen, maar je 
kunt ook ter plekke komen oefenen. 
We sluiten af met een optreden op een 
echt podium. Vraag je ouders, opa’s, oma’s, 
en ooms om te komen kijken naar jouw 
spetterende optreden! Alle andere 
wijkbewoners zijn ook meer dan welkom.  
 

Dus hooggeëerd publiek,  
kom en geniet! 

Voor de volwassenen is er natuurlijk weer de befaamde borrel in onze ‘Koninginnebar’. Mocht 
je ons willen helpen bij de organisatie of heb je vragen dan kun je terecht bij Gemmeke van 
Mierlo (tel: 212 06 69) of Edwin Raaijmakers (tel: 244 36 39). We zijn nog op zoek naar 
vrijwilligers omtrent de borrel en om de kinderen te begeleiden bij de fietstocht en bij het 

 
Donderdag 29 april: 
• 20:00  -  01:00 uur borrel 

Vrijdag 30 april:
• 10:00 uur start fietstocht 
• 10:30 – 11:00 uur aanmelden voor circus en act kiezen 
• 11:00 – 12:30 uur oefenen act en opbouw circus (ouders!) 
• 12.30 uur lunch

Alle activiteiten starten of zijn op de Sint Adelbertuslaan. 

Iedereen tot ziens op ons Koninginnefeest! 
 
Feestcommissie Sintenbuurt-Noord
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Bouwcommissie: 

Voordeuren 
 
Na ruim 50 jaar zijn veel voordeuren al 
vervangen of aan vervanging toe. Sommigen 
hebben ervoor gekozen om de originele deuren 
te renoveren of na te laten maken. Anderen 
hebben voor alternatieve modellen gekozen. 
Sommige hiervan zijn bijna kunstzinnig te 
noemen. Tijdens een rondgang door de wijk 
enkele weken geleden hebben we veel deuren 
op foto vastgelegd. Ons doel hiermee is 
enerzijds u te informeren hoe de 
originele voordeuren eruit hebben 
gezien en anderzijds de diversiteit te 
laten zien die in loop der jaren door de 
verschillende huiseigenaren is 
aangebracht. Een mooi voorbeeld 
hiervan is zijn de voordeuren van de 
Roothaanstraat 21 en 23, waar de 
eigenaren hebben getracht de originele 
voordeuren na te maken, maar daarbij 
het kenmerkende rondje in het 
kruispunt van de raamstijlen wegen 
ontwetend weg hebben gelaten. Beiden 
huiseigenaren vinden dit achteraf erg 
jammer. 
 
Met de foto’s is verder een leuk 
document ontstaan hoe een typische 
wijk als de onze er in 2010 uitzag. Een 
meer uitgebreid overzicht zullen we de 
aankomende maanden op internet 
plaatsen. In dit artikel hebben we 
selectie hiervan opgenomen.  
Te beginnen met de originele 
exemplaren op deze pagina. 
 
Paul Willems, Driek Verdonk  
en Marc Visschers 
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Voorbeelden van deuren die ver verwijderd zijn van de originele ontwerpen (1). 
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 Voorbeelden van deuren die ver verwijderd zijn van de originele ontwerpen (2). 
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De nieuwe keukenpui. Wij hebben ervoor gekozen om 
de originele configuratie zoveel mogelijk te behouden. 
Het kruis in de deur is helaas wel wat fors uitgevallen. 

 Bouwcommissie: 

Kozijnrenovatie 
 
In 2005 hebben wij ons huis aan de Piuslaan gekocht. Aan de voorzijde 
waren de grote ramen toen al in dubbelglas uitgevoerd. Dit is destijds nog 
door Woningstichting Trudo aangebracht vanwege het verkeerslawaai van 
de Piuslaan. Verder hadden de vorige eigenaren al de kleine raampjes 
vervangen voor smalle aluminium kozijnen met dubbelglas. De overige 
kozijnen (de pui aan de achterzijde van de woonkamer, de pui in de keuken 
en de pui van de slaapkamer aan de achterzijde) waren nog van staal met 
ramen van enkel glas. De stalen kozijnen kierden na al die jaren nogal, 
waardoor het behoorlijk tochtte in huis. De openslaande deuren vanuit de 
slaapkamer waren rot en moesten worden vernieuwd. Verder constateerden 
we dat door het staal toch wel erg veel kou het huis in kwam. Al met al was 
dit genoeg reden om de stalen kozijnen te vervangen. Wij gingen dus op 
zoek naar een alternatief. 

 
Voor degenen die het nog niet 
opgevallen is: de verticale lijn 
van de originele stalen kozijnen 
loopt vanuit de beneden 
verdieping naar de eerste 
verdieping en verder over de 
cassetteborstwering naar de 
tweede verdieping. Als er dus 
brede raamkozijnen worden 
geplaatst, zoals houten of 
kunststoffen, wordt deze lijn 
onderbroken. Dit vonden wij niet 
mooi zodat alleen smalle typen 
in aanmerking kwamen als 
alternatief. De enige mogelijk-
heid blijkt dan aluminium 
renovatieprofiel te zijn. 
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De nieuwe balkondeuren. Deze slaan naar buiten open. 
Hierdoor moet inbraakveilig hang- en sluitwerk 
worden geplaatst wat behoorlijk kostenverhogend 
werkt. 

Omdat wij niemand kende die iets van kozijnen afwist, zijn we zelf op zoek 
gegaan naar een leverancier. We zijn gestart met het bezoeken van een paar 
showrooms en leveranciers in de regio. Al snel waren we er achter dat maar 
weinig bedrijven het renovatieprofiel leveren. Om toch wat meer opties te 
hebben, zijn we verder gaan zoeken via internet. Op deze wijze hebben we 
bij een aantal bedrijven een offerte opgevraagd. Uiteindelijk namen drie 
bedrijven de moeite om bij ons de situatie op te nemen en een offerte uit te 
brengen. De prijsverschillen bleken groot. Tussen de € 15.000 en € 25.000 
drie puien. Daarom hebben we bij alle bedrijven nadere informatie 
opgevraagd. Het bleek dat er eigenlijk maar 2 fabrikanten zijn van het 
renovatieprofiel. Een Engelse fabrikant, waarvan we de naam inmiddels 
vergeten zijn, en de Alcoafabriek in Drunen. In ons geval boden alle drie 
kozijnenfirma’s de Alcoaprofielen aan. Tegen sterk wisselende prijzen dus.  
 
Enkele weken later, we hadden al 
bijna een leverancier gekozen, 
meldde zich telefonisch een 
vertegenwoordiger met het bericht 
dat we via internet een offerte had 
aangevraagd en met het verzoek of 
hij langs mocht komen om de 
situatie op te nemen. Dat mocht. 
De man maakte echter een beetje 
vreemde indruk en omdat hij nogal 
weinig concreet was tijdens het 
gesprek, werden we wat 
argwanend. We hadden bij nogal 
veel bedrijven een offerte 
opgevraagd, en wisten dus niet 
meer precies bij welke. Op mijn 
vraag welk bedrijf de man nu 
eigenlijk vertegenwoordigde, bleef 
hij opnieuw vaag. Na de afgifte 
van een visitekaartje, dat wel, 
vertrok hij. De volgende dag heb 
ik het bedrijf van het visitekaartje 
gebeld of het klopte dat de man 
een vertegenwoordiger van hun 
was. Wat bleek: de man was een ex-werknemer die na onenigheid eruit 
gezet was. Hij gaf zich nog steeds uit als hun vertegenwoordiger, maar 
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Het nieuwe kiep/kantelraam bij de slaapkamer. Aan 
de bovenzijde bevindt zich de opgerolde hor. 

deed in werkelijkheid zaken voor een concurrent die een twijfelachtige 
reputatie in de markt had. Met deze man hebben we dus maar geen zaken 
gedaan.  
 
Terug naar de offertes. Twee van de drie leveranciers zaten met de prijs 
dicht bij elkaar. Aan het bedrijf waar wij het beste gevoel bij hadden, Alu 
Mierlo, hebben we daarom referenties van vergelijkbare projecten 
opgevraagd. We kregen 2 adressen in de buurt van de Gestelsestraat. Toen 
we voor één van de huizen stonden om te kijken hoe de kozijnen er uit 
zagen, werden we aangesproken door een bewoner. Nadat we uitgelegd 
hadden wat we aan het doen waren, mochten we binnen kijken. Tijdens het 
gesprek wat volgde bleek dat zowel zij als hun buren erg tevreden waren 
over de kwaliteit van de kozijnen en de service van de leverancier. Dit heeft 
ons over de streep getrokken om de kozijnen bij Alu Mierlo te bestellen.  
 
Nadat de kozijnen 
voorgefabriceerd waren, konden ze 
worden geplaatst. We hadden 
verwacht dat ze hier een dag of 
twee mee bezig zouden zijn, maar 
niets bleek minder waar. Vijf volle 
dagen zijn ze bezig geweest. Het 
demonteren van één stalen pui 
duurde een dag en het plaatsen van 
een nieuwe pui nog eens een paar 
uur. De stalen kozijnen bleken met 
dertig centimeter lange pinnen in 
de buitenmuren verankerd te zijn. 
Hierdoor was nogal wat breekwerk 
noodzakelijk, waarbij 
beschadigingen aan de muur en het 
stucwerk aan de binnenzijde niet 
voorkomen konden worden. Dit is 
allemaal netjes gerepareerd. Over 
de monteurs verder niets dan lof. 
Elke dag werden alle spullen 
opgeruimd, werd er gestofzuigd en 
de zaak netjes achter gelaten. 
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De zwarte raamrubbers vallen pas echt goed op in de vakken onder de deurramen. 

Dankzij de adviezen van Alu Mierlo hebben we enkele keuzes gemaakt 
waarvan we nu nog veel plezier hebben. De originele dorpels zijn 
verwijderd en de onderzijde van het kozijn is gelijk met de vloer geplaatst, 
zodat we nu naar buiten toe een vlakke vloer hebben. Deze optie is 
nauwelijks duurder dan wanneer het kozijn op de vloer gemonteerd wordt, 
maar is wel veel praktischer en het oogt ook een stuk mooier.  
Eén slaapkamerraam is als kiep/kantelraam uitgevoerd. Hier hebben we op 
advies van Alu Mierlo een buitenhor gemonteerd. Een dergelijke hor is 
nogal prijzig, maar het blijkt dat hierdoor zowel het ongedierte als regen 
buiten blijft. Neervallende regendruppels slaan stuk op de hor zodat het niet 
binnenregent. Wij hebben deze hor dus altijd naar beneden en slapen 
sindsdien altijd met het raam open, weer of geen weer. 
 
Een tegenvaller was het kleurverschil tussen de deurpanelen en de kozijnen. 
Het viel ons pas op enkele dagen nadat de kozijnen waren geplaatst. 
Navraag bij Alu Mierlo hierover wees uit dat de panelen en de 
kozijnprofielen door verschillende fabrieken worden geleverd. Ondanks dat 
het dezelfde RAL-nummers zijn, is het daardoor toch mogelijk dat er 
tintverschillen zijn. Een tegenvaller in een verder goed verlopen project 
waarmee zowel een grote verbetering in het comfort als de 
inbraakveiligheid bereikt is. 
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Tips: 
1. vraag meerdere offertes aan, bezoek de showrooms van de 

verschillende leveranciers en vraag naar referentieprojecten waar je 
kunt gaan kijken. Houd goed bij welke leveranciers je prijzen of 
informatie opgevraagd hebt; 

2. onderhandel stevig over de prijs. Zeker in deze tijd moeten er flinke 
kortingen te bedingen zijn. Extra korting kan verkregen worden als de 
leverancier de ruimte krijgt om de kozijnen tijdens een slappe tijd te 
laten plaatsen; 

3. als je een kiep/kantelraam laat plaatsen, neem er dan een buitenhor bij. 
Dan kan het raam ook bij regen op de kantelstand blijven staan; 

4. vraag informatie over mogelijke kleurverschillen tussen de panelen en 
de profielen. Spreek eventueel af om de materialen op de werkplaats te 
inspecteren alvorens de kozijnen gemaakt worden; 

5. overweeg om de onderkant van het kozijn bij deuren op gelijke hoogte 
met de vloer af te werken. Je krijgt dan tegen een geringe meerprijs een 
mooie vlakke uitgang naar buiten; 

6. tegenwoordig zijn er ook witte raam rubbers verkrijgbaar in plaats van 
zwarte. Dit oogt veel mooier. Vraag hiernaar bij de leverancier; 

7. Naar buiten toe openslaande deuren zijn een stuk duurder dan deuren 
die naar binnen toe opengaan. Dit komt doordat vanwege 
veiligheidseisen de deuren en het hang- en sluitwerk veel zwaarder 
uitgevoerd moeten worden. 

 
Marc Visschers 
 
 

Graveerapparaat 
 
Het bestuur heeft een graveerapparaat ter beschikking. Hiermee kunt  
u de eigendomskenmerken zoals uw naam, postcode of telefoonnummer 
graveren in uw eigendommen. Bijvoorbeeld in uw fiets. Als u dit apparaat 
wilt lenen, meldt dit dan bij Driek Verdonk (3k@driekverdonk.nl). 
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Oproep voetbalclub: 
Sportvereniging Tivoli 
 
Tivoli is een gezellige voetbalvereniging die is 
gehuisvest op een prachtige locatie, De Heihoef 
geheten. Het terrein ligt in de bosrijke omgeving 
tegenover het voormalige Animali-vogelpark. 
Binnen de jeugdteams bestaat de vereniging 
voornamelijk uit zowel autochtone als 
allochtone kinderen. Dit is een plezierige 
afspiegeling van de samenleving in het stadsdeel 
Stratum. Heeft u een zoon of dochter die wil 
voetballen, dan is hij of zij zeer welkom bij S.V. Tivoli.  
 
Als u interesse heeft of meer informatie wil, dan kunt u gerust bellen met 
Maria van Poppel op telefoonnummer 06 - 50271382. 
 
Maria van Poppel 
 
 

Prikbord 
 

Te koop: 
 
Prachtige z.g.a.n. hamsterkooi 
Helemaal kompleet 
(voor dwerghamstertje) 
Prijs: 10 euro 

 
 
Dorien Senders 
Roothaanstraat 16 
5643 PX Eindhoven 
Telefoon 211 26 64 
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Verbouwing: 

Energiebesparende maatregelen (deel 2) 
 
In de vorige Witte Wel heb ik korte beschrijving gegeven van de 
subsidieregeling Energie besparende maatregelen in Eindhoven met een 
uitleg over het Energieloket en het Energie Prestatie Advies. In dit nummer 
wil ik ingaan op de 2% lening en mijn eigen ervaring met de 
subsidieregeling. 

Energiebesparingslening van 2% 
De gemeente Eindhoven biedt huiseigenaren een goedkope lening aan voor 
het treffen van energiebesparende maatregelen. Deze lening met een 
rentepercentage van 2% kan gebruikt worden voor het plaatsen van onder 
andere een HR-ketel, dubbel glas, muurisolatie of zonnepanelen.  
Meer informatie hierover via de website van de gemeente Eindhoven: 
www.eindhoven.nl. 

Foto van de vliering. Naar aanleiding van het advies hebben we besloten om het dak te isoleren. 
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Eigen ervaring 
Op basis van de uitkomst van het Energie Prestatie Advies hebben wij 
besloten om twee maatregelen te treffen: 
1. het vervangen van de oude HR ketel door een nieuwe, meer zuinige 

ketel; 
2. het isoleren van het dak en alle enkele beglazing die nog in ons huis 

aanwezig is (hoekraampje, voordeur, in douche en in toilet). 
 
Voor beide activiteiten heeft het Energieloket een bedrijf voorgesteld die de 
maatregelen bij ons zouden kunnen uitvoeren. Voor het vervangen van de 
oude HR ketel hebben we uiteindelijk gekozen voor een offerte van onze 
huidige onderhoudsmonteur. Voor de isolatiemaatregelen zijn we in zee 
gegaan met een door het Energieloket aangeboden bouwbedrijf. Beide 
maatregelen zijn met succes doorgevoerd. 
 
Subsidieregeling 
Deze regeling, waarbij de gemeente de helft van de investering betaald 
bleek een loterij te zijn. We zijn uitgeloot en krijgen dus geen bijdrage. 
 
Laatste ontwikkelingen 
 
Brabant bespaart 2010 
Er is een nieuw regeling voor 2010 gestart. Indien u 2 energiebesparende 
maatregelen treft kunt u zich op voorhand aanmelden bij 
Brabantbespaart.nl. Hier kunt na overleg van de facturen en betaalbewijzen 
nog in aanmerking komen voor een subsidie van € 500,-. Zie hiervoor web 
site: www.brabantbespaart.nl/subsidie. 
 
Nieuwe subsidiepot voor duurzame energieproductie 
Voor verschillende categorieën van duurzame energie (zoals zonne-energie, 
biomassa, waterkracht, en windenergie) is op 1 maart 2010 een nieuwe 
regeling in werking getreden. Voor de meeste categorieën sluit de regeling 
op 1 november 2010 om 17.00 uur. Meer informatie over dit onderwerp 
kunt u lezen op www.agentschapnl.nl. Contact opnemen met Het 
Energieloket kan per email via info@bouwendzobservices.nl of per 
telefoon: 040-2441756.  
 
Dick Andriese 




