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WOORD VOORAF

De Rochusbuurt is een veelzijdige buurt; gezinnen, ouderen, studenten, expats, koop- en huurwoningen,
hoog- en laagbouw, chique en sjofel... We treffen elkaar op straat, maar het is ook belangrijk een plek
te hebben om samen te komen, elkaar echt te ontmoeten of voor elkaar op te komen. Dat kan tijdens
een activiteit maar ook gewoon tijdens de inloop op vrijdag einde van de middag: het buurthuis is
belangrijk. Van Wooninc. kregen we de beschikking over een mooi oud café: De Buut. Al vrij snel
ontstond de wens om deze ruimte beter bruikbaar te maken als buurthuis. Maar hoe? We kwamen tot
de conclusie dat het maar op één manier succesvol kon worden: we moesten het samen doen! En zo
geschiedde...
In 2015 werden alle buurtbewoners benaderd met de vraag of ze een bijdrage wilden leveren aan de
verbouwing en dat leverde maar liefst € 3.380,- op. Een indrukwekkende opbrengst én het signaal dat
er behoefte is aan dit buurthuis. Het was de opmaat om ook bijdragen aan te vragen bij verschillende
fondsen en uiteindelijk met succes. Dank zij de inzet van veel helpende handen uit de buurt is het ons
gelukt om een fantastische nieuwe buurtruimte te maken midden in onze geliefde Rochusbuurt: het
nieuwe De Buut.
We zijn trots op het resultaat waar – zonder twijfel - nog vele verrassende en mooie ontmoetingen
gaan plaatsvinden. We hebben het samen gedaan, dit buurthuis is daarom van ons allemaal!
Namens het bestuur van de Rochusbuurtvereniging,
Yolande Voskes, voorzitter
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1. AANLEIDING

In september 2012 wordt de Buut, Ontmoetingsplek Rochusbuurt geopend in voormalig café de Buut
aan de Hoefkestraat 42A, als vervanging van ons oude buurthuis aan het Rochushofje. Mede doordat
het nieuwe buurthuis midden in de buurt ligt, wordt het van meet af aan gebruikt voor een breed scala
aan activiteiten.
Het is wel even wennen, ons nieuwe buurthuis is aanmerkelijk kleiner, en bovendien is de ruimte
nadrukkelijk ingericht als (muziek-)café, met een grote bar in het voorste gedeelte en achterin een
podium. Er is nauwelijks opslagruimte, de sanitaire voorzieningen zijn zwaar verouderd en de keuken
is, in de bestaande staat, onbruikbaar. De ruimte heeft de uitstraling van een gezellig oud café, maar
blijkt als buurthuis minder geschikt. De afgelopen jaren zijn er diverse ingrepen gedaan om het
buurthuis beter bruikbaar te maken. Het podium wordt verwijderd en de hele ruimte wordt opnieuw
geschilderd. De (voorheen zeiknatte) kelder, en de ‘niet’-keuken worden ingericht als opslagruimtes.
De wens om de ruimte een nieuwe inrichting te geven blijft bestaan: het verwijderen van de grote bar
en de geluidssluis, het vervangen van de nostalgische, maar verouderde houten vloer, het inbrengen
van een keuken, het moderniseren van het sanitair en aanpassingen aan de installaties voor gas, water,
elektriciteit, ventilatie en verwarming. Daarom worden er plannen gemaakt om dit te realiseren.
Talloze mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, we zijn immers een vereniging, dus iedereen mag zijn
woordje doen. Na rijp beraad wordt er gekozen voor een nieuwe indeling met een voorgedeelte en
een achtergedeelte, gescheiden door een nieuw buffet.
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2. BUDGET
Zie ook bijlage 7.
Alle bedragen in de onderstaande tekst zijn afgrond op hele euro’s.
2.1 Aanvragen
Dat we deze herinrichting niet zonder ondersteuning kunnen realiseren is snel duidelijk, we ontvangen
immers geen subsidie voor de exploitatie van een buurthuis. Overleg met mogelijke donateurs leert
ons dat dit initiatief vooral óók door de plaatselijke gemeenschap gedragen moet worden. Dus voor
we aanvragen doen bij fondsen kloppen we allereerst aan bij de buurtbewoners. ‘Help mee de Buut te
verbouwen’, is de titel waaronder we alle buurtbewoners vragen bij te dragen aan de verbouwing van
de Buut. De opbrengst van deze actie is € 3.830,-.
In het voorjaar van 2017 volgen aanvragen bij het VSBfonds en het Oranje Fonds voor de voorgenomen
herinrichting. Onze aanvraag voldoet echter niet aan de algemene voorwaarden van het VSBfonds.
Ons bruikleencontract voor onbepaalde tijd met de woningcorporatie Wooninc. blijkt onvoldoende
garantie om te investeren in onroerende zaken. Daarmee komt ook de aanvraag bij het Oranje Fonds
in een ander daglicht te staan, en deze wordt voorlopig aangehouden. Hierdoor kan de uitvoering van
onze plannen in 2017 niet worden gerealiseerd.
Een van de vaste activiteiten in de Buut wordt ondernomen door de Buuteettafel: een enthousiaste
club van mensen met een culinair hart. Zij proberen elke maand een 3-gangenmaaltijd in de Buut te
organiseren vóór en dóór buurtbewoners. Omdat het niet mogelijk is om deze maaltijden in de Buut
te bereiden, levert dit een behoorlijk gesleep met - al dan niet hete - pannen door de buurt op. Om
daar een einde aan te maken gaan zij zelf op zoek naar een mogelijkheid om in de Buut een keuken te
realiseren. De financiering daarvoor vinden ze bij een lokaal fonds voor welzijnszorg.
Vervolgens kijken we of de twee plannen voor de Buut die er nu liggen, de herinrichting van de Buut
én de aanschaf van keukenapparatuur te combineren zijn. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat
de benodigde keukenapparatuur, met verschillende noodzakelijke aanpassingen, óók in te passen is in
het nieuwe buffet waarvan al sprake van was in het plan voor de herinrichting van de Buut in 2017.
Aanvankelijk doet het lokale fonds een toezegging om aan te sluiten bij het initiatief om de Buut in zijn
geheel op te waarderen. Op het moment dat we de hernieuwde aanvragen willen indienen volgt echter
het bericht dat deze stichting is opgeheven. Daardoor is ook in 2018 de begroting niet sluitend.
Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat onze plannen alleen uit te voeren zijn als vrijwel de gehele
herinrichting door de buurtbewoners zelf uitgevoerd gaat worden. Dit leidt in 2019 tot een aanvraag
bij het Oranje Fonds van € 10.263,- voor bouwmaterialen én een bij het VSBfonds van € 4.670,- voor
de benodigde keukenapparatuur.
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2.2 Toekenning
Spoedig na de aanvraag zegt het VSBfonds een bedrag van € 4.700,- toe. Het Oranje Fonds volgt al snel
met een bedrag van € 7.500,-. Haar motivatie om niet het aangevraagde bedrag toe te kennen is dat
het fonds behoorlijk onder druk staat. Tevens moet zij rekening houden met een evenwichtige
verdeling tussen de verschillende doelen en de geografische spreiding van de verschillende donaties.
Hiermee komt een bedrag van € 16.340,- (inclusief een bijdrage uit de verenigingsbegroting)
beschikbaar op een begroting van € 19.100,-. Dus moeten we óf € 2.735,- bezuinigen op de
oorspronkelijke plannen óf onderzoeken of we dit bedrag op een andere manier kunnen verkrijgen.
Om deze reden zoeken we daarom contact met de gemeente. Er blijkt er een gemeentelijke
‘Verordening subsidiëring vrijetijdsaccommodaties (VTA’s) en speeltuinen’ te bestaan. Deze fungeert
als onderhoudsbudget voor gemeentelijk eigendom. In deze verordening is echter één uitzondering
opgenomen: ‘voor een kleine verbouwing, uitbreiding, verbetering en/of aanpassing van een
bestaande vrijetijdsaccommodatie, dan wel bestaande speeltuin’, kan een kleinere subsidie ook
worden verstrekt aan derden. Daarom besluiten aan de gemeente te vragen het tekort op de begroting
aan te vullen.
Daarnaast is de Buut gehuisvest in een pand uit 1930, waaraan in de loop der jaren veel wijzigingen
zijn aangebracht die niet allemaal professioneel zijn uitgevoerd. De verwachting is daarom dat wij
tijdens de herinrichting extra aanpassingen moeten doen, die op dat moment nog niet begroot zijn.
We schatten deze post onvoorzien in op 10% van de originele begroting. Het totaal benodigde budget
komt daarmee uit op € 19.100,- x 110% = € 21.010,-. Uiteindelijk hebben we bij de gemeente een
subsidie van € 4.645,- aangevraagd. De afdeling Vastgoed zegt uiteindelijk het gehele aangevraagde
bedrag toe. De extra post onvoorzien van 10% blijkt achteraf, gegeven de snel stijgende kosten voor
bouwmaterialen in 2019, broodnodig.
Het definitieve budget voor de herinrichting van de Buut komt daarmee uit op € 21.009,-. Uiteindelijk
levert de eigenaar van het pand woningcorporatie Wooninc. óók nog een forse bijdrage. Daarover later
meer.

2.3 Eindafrekening
De uiteindelijke uitgaven voor herinrichting van de Buut zijn uitgekomen op € 21.723,-. Dit betekent
een overschrijding van het begrote budget van € 714,-. Daarmee komt de totale bijdrage van de
Rochusbuurtvereniging uit op € 1.048,-.
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3. UITVOERING
3.1 Planning
Alleen tijdens de zomervakantie is de Buut gesloten. Deze zes weken in 2019 willen we in ieder geval
gebruiken voor de herinrichting. Duidelijk is dat we meer tijd nodig hebben. We kiezen ervoor om de
Buut twaalf weken achtereen gesloten te houden. Van maandag 8 juli t/m vrijdag 27 september 2019
is de Buut gesloten met als afsluiting een feestelijke heropening op zaterdag 28 september. In deze
periode worden alle werkzaamheden ingepland (zie bijlage 2).
3.2 Vrijwilligers
Vanaf de keuze om van de herinrichting, uitgezonderd het aanbrengen van een nieuwe vloer, zelf uit
te voeren is duidelijk dat we afhankelijk zijn van vrijwilligers uit de buurt. Enkele buurtbewoners
hebben al aangegeven bereid te zijn mee te werken. We weten dus dat we support hebben, maar nog
lang niet genoeg. Dus verschijnen er oproepen in onze buurtkrant en op onze Facebook buurtgroep.
We nodigen buurtbewoners uit voor allerlei klussen, niet allemaal de moeilijkste: inkopen doen,
administratie bijhouden, slopen, afvoeren sloopmateriaal, timmeren, leidingen aanleggen, schilderen,
schoonmaken, afvoeren van bouwresten, verzorgen van de lunch, een koel drankje verzorgen aan het
einde van de dag of een schouderklopje.

We kiezen ervoor een app-groep, onder de titel ‘Klussen doe je samen’, in het leven te roepen. Hierin
worden de aangemelde vrijwilligers op de hoogte gehouden van welke klussen wanneer uitgevoerd
worden. Het enthousiasme is groot en binnen de kortste keren melden veel mensen zich aan. Alhoewel
de Buut al die tijd formeel gesloten is, is het tegelijkertijd ook een zoete inval. Misschien functioneert
de Buut in die twaalf weken wel meer als buurthuis dan ooit tevoren. Veel buurtbewoners tonen
interesse of bieden spontaan hulp aan. In een kort gesprekje wordt dan duidelijk wat mensen leuk
vinden om te doen en hoeveel tijd ze hierin willen steken. Dat lijkt goed te werken. De vrijwilligers
krijgen een eigen klus, kunnen die zo veel mogelijk in eigen tijd en naar eigen inzicht uitvoeren, en zijn
uiteindelijk ook trots op ‘hun’ resultaat.
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Uiteindelijk is de medewerking vanuit de buurt hartverwarmend: een aanhanger wordt drie maanden
lang ter beschikking gesteld, de budgetbewaking wordt verzorgd, er wordt regelmatig naar de stort
gereden, schoongemaakt, lunches verzorgd en bovenal wordt er natuurlijk veel geklust. Zonder hier
verder namen te willen noemen zou de herinrichting van de Buut onmogelijk zijn geweest zonder de
medewerking van veel vrijwilligers die structureel hebben meegeholpen.
Tijdens de verbouwing van de Buut zijn geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Wel voorzien wij in
deze lange hete zomer, onze ‘bouwers’ van een natje en een droogje. We lunchen gezamenlijk en
sluiten lange dagen af met een drankje. Buurtbewoners, minder handig met zaag of hamer, verzorgen
dit vaak spontaan en op eigen kosten. Soms worden zelfs complete avondmaaltijden in het tuintje van
de Buut geserveerd. Dit versterkt het idee van ‘Klussen doe je samen’ enorm.
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3.3 Voortgang van de werkzaamheden
Van meet af aan is het aanpoten. Alleen al de Buut opruimen en zo in te richten dat er de komende
weken efficiënt gewerkt kan worden, wordt onderschat. De hoeveelheid rommel die je in zeven jaar
tijd ongemerkt verzameld is onvoorstelbaar.

Ook het slopen gaat niet zonder slag of stoot. De bar blijkt een volledig verlijmd en zwaar object te zijn
die helemaal losgezaagd moet worden, evenals de barkast. De geluidssluis bestaat deels uit glazen
bakstenen die als je ze probeert te verwijderen ontploffen. De voorzetwanden die we willen
verwijderen om extra ruimte te creëren bij het nieuwe buffet en om de elektra-aansluitingen vrij te
maken blijken gevuld met een soort losse vlokkenisolatie. Daar zien we dus van af. Dit brengt echter
wel weer extra werkzaamheden aan de elektra-installatie met zich mee.
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Gaandeweg komen we beter op stoom. Op dinsdag 23 juli komt ’s morgens om 08.00 uur de
houtleverancier voorrijden met een grote partij hout voor de nieuwe wanden. Een ploeg van vijf
vrijwilligers staat op dat moment al te poppelen om aan de slag te gaan; eindelijk kan er gebouwd gaan
worden. In de rest van die week ontstaan de nieuwe contouren van de Buut, en dat in een week met
temperaturen van boven de 40°!
Vanaf dat moment gaat het crescendo: steeds meer buurtbewoners sluiten zich aan, bereid om óók
hun steentje bij te dragen. Een en ander zorgt voor een inspirerende, stimulerende en gezellige
werksfeer. Dat we de beoogde planning niet halen is al wel duidelijk, zonder dat we daarvan in paniek
raken. Méér doen op dat moment is eenvoudigweg niet mogelijk.

De eerste deadline waar we mee te maken krijgen zijn de afspraken met Eliëns interieurprojecten, die
de nieuwe vloer gaat aanbrengen. Volgens planning beginnen ze op maandag 2 september. Voor die
tijd wordt zo veel mogelijk aftimmer-, stuc- en schilderwerk verricht. Pas op zondagavond 1 september
om 23.00 uur zijn we zo ver dat de medewerker van Eliëns de volgende dag vanaf 07.00 uur aan de
slag kan.
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Een week later, als de nieuwe vloer is aangebracht, zijn de resultaten al verbluffend. Geïnteresseerde
passanten, en dat zijn er nogal wat, kunnen hun ogen bijna niet geloven en zijn - zonder uitzondering
– enthousiast. De laatste drie weken is er met man en macht gewerkt om de Buut op 28 september
toonbaar te maken: in de avonden en weekenden werken we inmiddels door. Ook op vrijdag 27
september wordt er nog tot 23.00 uur ’s-avonds doorgewerkt om de opening de volgende dag goed te
kunnen laten verlopen. De volgende ochtend staat er om 09.00 uur wéér een ploeg vrijwilligers klaar
om de Buut vanaf 14.00 uur een nieuw startsein te kunnen geven met de doorgang van het
maandelijkse Repair Café. Toegegeven, het is een beetje improviseren, maar de bezoekers hebben
daar niet of nauwelijks last van gehad.
De openingsavond die volgt (zie bijlage 3) is een fantastisch nieuw begin, een gezellig samenzijn met
veel nieuwe vrienden, lovende woorden, nostalgisch optredens en zelfs een toespraak van de
Eindhovense wethouder voor Wonen, die ‘meedoen’ hoog in het vaandel heeft staan. Al op die eerste
avond worden er vanuit de nieuwe keuken door buurtbewoners overheerlijke tapas geserveerd voor
een groot aantal bezoekers.
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De herinrichting is echter nog niet voltooid. De Buut toont weliswaar haar nieuwe inrichting maar een
aantal klussen zijn nog blijven liggen. Dit betreft het verder inrichten van met name het keuken/buffet
gedeelte met kastjes, schappen en dergelijke om ook het keukengerei, schoonmaakspullen en
voorraad een vaste plaats te geven. Tevens moeten de tussendeuren tussen voor- en achtergedeelte
nog gemaakt en geplaatst worden. Daarnaast moet ook het separate toilet in het voorgedeelte nog
vernieuwd worden. En zoals gebruikelijk bij een dergelijke verbouwing moeten de nieuwe plinten in
de gehele ruimte nog worden aangebracht.
In oktober blijkt vervolgens dat wij van het totaal beschikbare budget van ongeveer € 21.000,inmiddels € 19.500,- hebben uitgegeven terwijl we pas € 14.500,- hebben ontvangen. Hierdoor dreigen
we in financiële problemen te komen en moeten de voltooiing van de herinrichting uitstellen. Pas vanaf
begin 2020 kunnen we weer verder. Verbouwen in een pand dat in gebruik is vraagt veel extra
organisatie, tijdelijke opslag, opruim- en poetswerkzaamheden. Kortom, zelfs eenvoudige klussen
vragen veel tijd: het gaat traag maar gestaag.
Vanaf maandag 16 maart worden er aanzienlijke beperkingen opgelegd vanwege de uitbraak van het
coronavirus. Ook de Buut moet sluiten. Omdat er, op dat moment, nog een volledige lockdown dreigt,
worden materialen versneld aangeschaft. De beheerder kan vervolgens op zijn gemak, in een gesloten
de Buut, verder werken aan de voltooiing van de herinrichting.

Met het plaatsen van de plinten, beschouwen we de herinrichting van de Buut uiteindelijk als afgerond.
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3.4 Aandeel woningcorporatie Wooninc.
Het pand waarin de Buut is gehuisvest is formeel niet gesplitst, maar heeft wel twee huisnummers:
Hoefkestraat 42A voor het buurthuis en 42B voor het appartement op de bovenverdieping dat regulier
wordt verhuurd door woningcorporatie Wooninc. Na zeven jaren van ongecompliceerd delen van het
pand nemen we op 1 mei 2019 afscheid van onze bovenburen. Eindelijk kunnen zij hun, zelf
ontworpen, droomhuis betrekken elders in Eindhoven. Volgens ons bruikleencontract zijn wij aan zet
om een nieuwe huurder naar voren te schuiven.
Juist op dat moment heeft Wooninc. een nieuwe woonconsulent aangenomen voor het stadsdeel waar
wij onder vallen. Omdat de constructie rondom het gebruik van het pand nogal ongebruikelijk is, volgt
er al snel een kennismakingsgesprek. Dit wordt spoedig gevolgd door een tweede gesprek waarbij zij
ook de technisch opzichter van Wooninc. meeneemt, óók zojuist aangesteld.
Tot op dat moment worden de rekeningen voor gas, water en elektra nog gedeeld met de bovenburen.
De technisch opzichter vindt dit echter onwenselijk en stelt voor om de installaties voor energie en
water zo te splitsen dat beide gedeeltes in ieder geval over eigen meters beschikken. Een en ander
wordt uitgewerkt. Uiteindelijk wordt besloten dat de bovenwoning een flinke opknapbeurt krijgt met
o.a. een nieuwe cv-ketel, een eigen groepenkast, elektra- en watermeter krijgt. Het buurthuis krijgt
een nieuwe groepenkast, een eigen cv-ketel en gasmeter. Wooninc. neemt daarbij alle kosten voor
haar rekening. Alles wordt op een prettige manier geregeld en afgehandeld. Wij kunnen bij de
herinrichting alvast de nodige voorbereidingen en aanpassingen doen voor de wijzigingen, die
vervolgens in opdracht van Wooninc. worden uitgevoerd. In oktober maken we de Buut een hele week
vrij om de installateurs in staat te stellen de verbeteringen aan de gas, elektrische en de cv-installaties
aan te brengen.
Bij de renovatie van de bovenwoning is bovendien geconstateerd dat de constructie van het dakterras
van 40 m² van de bovenwoning (dus het dak van de aanbouw aan de Buut) onvoldoende is. In juni 2020
zijn daarom alle plafonds van de serre, de opslag, de toiletten en de toegang tot de kelder verwijderd.
Vervolgens is de bestaande balkenlaag verstevigd. Waarna alle plafonds ook weer hersteld moeten
worden, inclusief elektra, isolatie en stucwerk. Daarnaast is ook de dakbedekking in zijn geheel
vernieuwd. Opnieuw wordt dus weer een groot deel van de Buut leeg gemaakt en het lokaal als
tijdelijke opslagruimte gebruikt, waardoor alleen de huiskamer nog toegankelijk blijft. Met de
voorbereidende werkzaamheden, schoonmaken, het nogmaals schilderen van de muren en plafonds
en opnieuw inrichten neemt dit uiteindelijk ook weer een hele maand in beslag.
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4. EXTRA’S
4.1 Hekwerk
De Buut beschikt over een tuintje van ongeveer 5 x 6 meter. Dit is van de straat gescheiden met een
muur en een lelijke, oude garagedeur, die niet meer open kan. Al eerder is het plan geopperd om deze
garagedeur te vervangen door deels muur en deels hekwerk. Vanwege de kosten wordt dit niet
meegenomen bij de herinrichting. Maarten Klinkenbijl, jarenlang onze buurman, is net verhuisd. Hij is
zeer handig met metaal. Nog voor de verbouwing van de Buut doneert hij een hek met daarin het
stratenplan van de buurt uitgesneden als een soort venster, omgeven door een patroon van allemaal
kleine plattegrondjes van de buurt. Dit is zijn afscheidscadeautje aan de buurt. Dat is reden om tijdens
de verbouwing de oude garagedeur te verwijderen, een ongeveer 1 meter hoge muur te metselen en
daarboven dit fraaie hek te bevestigen.

4.2 Meubilair
Door de herinrichting van de Buut komt er aan de voorzijde van de Buut een extra ruimte bij van
ongeveer 30 m², de buurthuiskamer. Deze willen we zo inrichten dat bezoekers zich ook meer welkom
voelen. Al langer zijn we aan het kijken of we daar het geschikte meubilair bij kunnen vinden. Bij een
groothandel voor tweedehands horecameubilair vinden we 10 betaalbare stoelen met de uitstraling
die we zoeken. Ook schaffen we daar een massief houten, ovalen tafelblad van 1,20 x 2,40 m. aan.
Later hebben we bij dit tafelblad twee passende en stevige onderstellen aangeschaft.
4.3 Logo
Om de uitstraling van het ‘nieuwe’ de Buut verder te verbeteren, willen we ook graag een nieuw logo.
Onze buurtbewoners en grafisch vormgevers van HEINZ.NU hebben dit voor de kostprijs niet alleen
ontworpen maar ook geheel verzorgd (zie voorpagina). Dit nieuwe logo prijkt nu trots op de ramen en
buitenverlichting van de Buut. Tevens maken zij een foldertje om het nieuwe de Buut meer onder de
aandacht te brengen (zie bijlage 4). Later hebben zij ook nog eens een complete nieuwe website
gemaakt voor de Buut én de Rochusbuurt: www.debuut-rochusbuurt.nl. De inhoud daarvan is
onderhevig aan voortdurende verandering.
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5. RESULTAAT

‘Het was een flinke klus, maar het resultaat is ernaar’, is het gevoel wat overheerst na de afronding
van de herinrichting van de Buut.
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Het oude de Buut was een prettige ruimte midden in de buurt, maar als je goed om je heen keek bleef
het toch ook gewoon een oud café. Dat had zeker zijn charme, maar werkte ook beperkend voor het
organiseren van activiteiten in de buurt. Bovendien was de inrichting van de Buut in slechte staat. De
kwaliteit van het sanitair was zelfs voor sommige bezoekers reden om hier geen gebruik van te maken.
Met het vervangen van de bar door een kleiner buffet/keuken midden in de ruimte en de geluidssluis
door een klein tochthalletje bij de voordeur hebben we aan de voorzijde 30 m² extra ruimte gewonnen.
Deze is ingericht als gezellige buurthuiskamer. De ruimtes zijn ook een stuk gebruiksvriendelijker
geworden: kleine (buurt)groepjes kunnen uitstekend terecht in de huiskamer en de ruimte voor
grotere groepen in het lokaal is niet afgenomen maar oogt wel een stuk rustiger. Belangrijk voordeel
is dat we in de winter bij gebruik door kleine groepen niet alle 90 m² maar slechts 40 m² moeten
verwarmen. De keuken (10 m²) is weliswaar niet ruim, maar heeft genoeg capaciteit om voor grote
groepen te kunnen koken. Daarnaast is het gelukt om bij grotere evenementen de ruimtes zo te
kunnen openen dat deze nog steeds als één geheel functioneren.
Ook het comfort is behoorlijk toegenomen. Aangename temperaturen in de winter, een egale vloer,
een goed uitgeruste keuken en natuurlijk ook de nieuwe sanitaire voorzieningen hebben het
gebruiksgemak van de Buut aanzienlijk verhoogd. Het interieur van de Buut wordt intensief gebruikt.
Wij zijn daarom blij dat we uiteindelijk niet hebben bezuinigd op het gebruik van materialen. Het
grootste gedeelte van het nieuwe interieur is uitgevoerd in duurzaam hardhout en geeft een warme
uitstraling. Ook de ingebrachte keukenapparatuur is van degelijke kwaliteit en is gebruiksvriendelijk.
Graag willen we ook het oordeel van onze initiatiefnemers en de gebruikers peilen. Wij zijn daar ook
mee begonnen, middels het voorleggen van een eenvoudig evaluatieformulier (zie bijlage 5). Door de
maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen lukt het ons nu niet om dit af te ronden.
Wij hopen dit in het komende najaar alsnog te kunnen voortzetten. Zodra dit is afgerond zullen de
resultaten hiervan worden toegevoegd aan dit verslag.
En zijn we nou klaar? Ja en nee!
Ja, de Buut heeft zijn voorlopig definitieve verschijningsvorm aangenomen. Maar dit brengt ook de
inspanningsverplichting met zich mee om de Buut in de nabije toekomst nog beter en intensiever te
gaan gebruiken voor nog meer verschillende buurtbewoners en overige gebruikers. De plannen om
zelfs wekelijks voor de buurt te gaan koken worden nu al gesmeed.
En nee, in de Buut is altijd iets te doen, niet alleen qua activiteiten, maar ook qua onderhoud. Na de
verbouwing blijkt het geluid in de Buut behoorlijk te galmen, waardoor een klein beetje geluid al
overkomt als veel herrie. Dit willen we oplossen door alle ramen van gordijnen te voorzien. Daar
moeten we nog wel even voor sparen. Het schilderwerk van het houtwerk aan de buitenzijde van het
pand vraagt al langer om een stevige opknapbeurt. Dit willen we in de komende zomervakantie gaan
uitvoeren.
Kortom er blijft nog altijd werk genoeg in ons prachtig verbouwde buurthuis!
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BIJLAGE 1: Onze donateurs

EN

VEEL BEWONERS VAN DE ROCHUSBUURT!
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BIJLAGE 2: Planning

Juli
Week

Datum

Werkzaamheden

28

8 - 12

Leegruimen en voorbereiden
Kasten leeg
Kelder leeg
Nieuw tappunt monteren in de opslag
Tent installeren
Electragroepen opnieuw indelen in de groepenkast

29

15 – 19

Slopen
Geluidssluis
Bar
Barkast + achterwand
Vloerplanken
Voorzetwanden bij damestoilet verwijderen
Boodschappen

30

22 – 26

Nieuwe wanden zetten + leidingen (Albert?)
Frames + kozijnen monteren
Electrakabels doorvoeren
Water aan- en afvoer aanleggen
(Eventueel afzuigkap, met afvoer monteren?)

31

29 – 2

Wanden beplaten
Isolatie aanbrengen
Vloer buffet aanbrengen
Stucplaten en okoume monteren
Stopcontacten monteren
Deuren maken en afhangen

Augustus
32

5–9

Lambrisering en stucwerk herstellen
Lambrisering aanhelen
Stucwerk aanbrengen/herstellen
Binnenzijde gevel Hoefkestraat herstellen
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33

12 – 16

Lakken
Houtwerk

34

19 – 23

Schilderen
Plafond en Muren

35

26 – 30

Toiletten monteren (René?)
Hangtoiletten monteren, inclusief tegelwerk
Wasbakken monteren
Deur afhangen
Ventilatie herstellen
Spoelbak monteren
(Toiletvloer tegelen)
(Plafond aanbrengen)

September
Week
36

2–6

Nieuwe vloer aanbrengen (Eliëns)

37

9 – 13

Keukenapparatuur monteren (Michiel?)
Barbladen monteren, inclusief kookplaat en afwasbak met
kraan
Afzuigkap monteren, inclusief afvoer
Oven monteren
Koelkast en afwasmachine plaatsen

38

16 – 20

Afwerken en schilderwerk
Plinten monteren
Radiatoren monteren
Rolluik monteren
Nieuwe cilinders monteren
Laatste lak en schilderwerk

39

23 – 27

Onvoorzien en herinrichten
(Toiletvloer tegelen, zie ook week 35)
(Plafond aanbrengen, zie ook week 35)

Zaterdag 28 september: Heropening de Buut
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BIJLAGE 3: Affiche heropening
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BIJLAGE 4: Nieuwe folder
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BIJLAGE 5

Evaluatieformulier Herinrichting de Buut
Kies uit de volgende twee mogelijkheden:
1. Ik kom in de Buut als organisator van:
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Ik kom in de Buut als deelnemer aan:
……………………………………………………………………………………………………………………

Bij de volgende onderwerpen graag uw waardering op een schaal van 1 (slecht)
tot 10 (uitstekend) over het vernieuwde de Buut.
Algemene indruk:
n.v.t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

De nieuwe indeling:
n.v.t

1

2

De inrichting en aankleding:
n.v.t

1

2

3

z.o.z.
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Per onderdeel:
Het nieuwe Buffet:
n.v.t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De nieuwe keukenapparatuur:
n.v.t

1

2

De nieuwe entree:
n.v.t

1

2

De nieuwe toiletten:
n.v.t

1

De nieuwe vloer:
n.v.t

1

Wat mist u nog aan het huidige de Buut:

…………………………………………………………………………………………………………………………
Verdere opmerkingen:

…………………………………………………………………………………………………………………………
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BIJLAGE 6
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BIJLAGE 7

Financieel overzicht herinrichting de Buut
Alle bedragen zijn inclusief BTW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Deelprojecten

Begroot

Werkelijk

Resultaat

Aanschaf keukenapparatuur
Vloer
Tent
Repareren vloer
Wanden
Elektra
Lichtsysteem
Buffet
Watervoorziening
Roluik
Toiletten
Lamberisering
Schilderwerk
Plinten
Radiatoren
Cilinders
Timmerhout, ijzerwaren, kitten e.d.
TOTAAL
Onvoorzien 10%
RESULTAAT

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.670,75
4.165,30
279,00
139,37
2.456,53
813,40
110,06
1.050,74
583,79
363,00
1.817,41
249,62
676,91
476,38
581,56
302,20
363,00
19.099,02
1.909,90
21.008,92

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.648,73
5.320,43
100,00
273,26
3.000,52
651,54
315,70
2.036,63
286,44
213,99
1.987,07
541,30
866,49
338,73
715,86
156,00
270,37
21.723,06

€

21.723,06

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,02
-1.155,13
179,00
-133,89
-543,99
161,86
-205,64
-985,89
297,35
149,01
-169,66
-291,68
-189,58
137,65
-134,30
146,20
92,63
-2.624,04
1.909,90
-714,14

€
€
€
€
€
€

7.500,00
4.700,00
4.645,00
3.830,00
333,92
21.008,92

€
€
€
€
€
€

7.500,00
4.700,00
4.645,00
3.830,00
1.048,06
21.723,06

€
€
€
€
€
€

-714,14
-714,14

Dekking
Toezegging Oranjefonds
Bijdrage VSB fonds
Toezegging gemeente Eindhoven
Bijdrage bewoners Rochusbuurt
Bijdrage Rochusbuurtvereniging
TOTAAL
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