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Broers vieren 100-jarig bestaan
Stratums dorpsfeest ter gelegenheid 
van het jubileum van Van Gestel 
Tweewielers

Al twee jaar is hij bezig aan de voorbereiding: Toon van Gestel.  
Hun moeder zou ze nog sponsoren, jammer dat ze het niet meer mee 
mag maken: het feest ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van de 
fa. van Gestel! In deze tijd van financiële crisis, waarbij veel bedrijven omvallen, ‘doen’ zij het gewoon! 
Martien en Toon van Gestel, onze fietsenmakers van de Geldropseweg!

Thuis in de woning van Martien, boven de fietsenzaak, vertelt Toon (49) honderduit over de aankomende 
feestelijkheden. Met de laptop bij de hand, vertelt hij over het begin - van hun opa - honderd jaar geleden. 
Martien schuift aan en vult aan, steeds onderbroken door een winkelbelletje, waardoor hij beneden weer 
even een klant moet gaan helpen.
Ze zijn met z’n vieren, de huidige broers van Gestel. Crist, de op een na oudste woont in Zoetermeer. 
Huub, wie kent hem niet? woont op de hoek van de Rochusstraat, waar vroeger ome Tinie woonde. Hij 
werkt in Dordrecht, forenst elke dag met de trein op en neer. Je gaat toch niet weg uit de Rochusbuurt? 

Rochusbuurters!
De Activiteitencommissie is 

op zoek naar jou!

Bij het Running Diner waren er veel 
enthousiaste reacties van ‘nieuwe 
Rochusbuurters’. Daarom willen we binnen-
kort een brainstormsessie/bijeenkomst 
organiseren om nieuwe en/of oude ideeën 
te realiseren. Heb je interesse of wil je meer 
informatie? Neem contact op met ons via 
suzanne.keuning@chello.nl of  
anneliesvandenboogaart@hotmail.com

lees verder op pagina 5

Toon en Martien staan dus in de fietsenzaak 
op huisnummer 42 die daarmee de firmanaam 
Gebr. van Gestel verdient. 
De winkel is een aantal keren verhuisd. 
Honderd jaar geleden begon hun opa - Huub, 
die houtbewerker was - samen met zijn broer 
Theo - een kapper - een fietsenzaak aan de 
Geldropscheweg D163 te Stratum, dat was 
dus aan de overkant van de weg. Ze behoorden 
toen dus nog tot de “kouwe kant” van de 
Rochusbuurt! In die tijd begon de fiets op te 
komen als vervoermiddel voor de gewone 
man, al kostte deze nog tussen de 50 en 70 
gulden (22 en 30 euro! ).Toon, die veel 
historisch materiaal heeft verzameld en van 
plan is nog een boek te gaan samenstellen, 
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Buurt-info
Buurtbestuur
Roland Heijman  Tel: 211 12 32
Frank van der Laak  Tel: 785 21 78
Albert van der Grinten Tel: 211 50 59
rochus@dse.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Annelies van den Boogaart
anneliesvandenboogaart@hotmail.com
Suzanne Keuning  Tel: 848 79 01
suzanne.keuning@chello.nl

Buurtpreventie
Walther Willems  Tel: 212 61 93
willems16@tiscali.nl

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten Tel: 211 50 59
jose.albert@wanadoo.nl

Werkgroep Parkeren
Marten van Dalen  Tel: 281 43 76
martenvandalen@tiscali.nl

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts  Tel: 212 95 65
Hélène Gijsen  Tel: 212 70 17
rochusnieuws@gmail.com

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom   Tel: 211 14 10
robentru@hetnet.nl

Buurtbrigadier
Erwin van Melis  Tel: 0900-8844
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Fred de Ruijter
Tel: 238 43 87 of 238 60 00
f.de.ruijter@eindhoven.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
Tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44
info@polyground.nl

Redactioneel
Oplossing puzzel. 103

Rochusnieuws excellent

De eerste krant van de lente in 2009. Tenminste, als je de kalender mag geloven. Veel 
maartse buien, wind, regen en soms een zonnetje. Wat zijn we snel tevreden; met 11 
graden en zon lopen we al zonder jas en drinken een kop koffie op een buitenterras. 
Maar eigenlijk is het weer niet belangrijk. 
Deze krant staat bijna helemaal in het teken van het naderende eeuwfeest. 
Op 28 juni a.s. bestaat “Van Gestel Tweewielers” 100 jaar. Twee wereldoorlogen en drie 
kredietcrisissen overleefd en ze gaan nog gewoon door. Want kredietcrisis of niet  
“we blijven fietsen”.  De Geldropseweg afgesloten tussen de Tongelresestraat en de 
Sint Rochusstraat. De laatste keer dat daar toestemming voor is gegeven was volgens 
mij de Tour de France in de negentiger jaren. Het unieke is dat de gebroeders van 
Gestel alles zelf hebben georganiseerd. Zo komt hún Stratums muziekcorps Sint Ceilia 
een concert geven en wordt de rest van de  middag de muziek verzorgd door  
Maxiband Timeless en Napoleon’s hijskapel Hard Zat en Vals. De komende kranten 
zullen we aandacht blijven besteden aan “onze” buurt-fietszaak die haar honderdste 
verjaardag viert.
En natuurlijk is er ook ruimschoots aandacht voor andere buurtzaken. Rochus Culinair 
laat je watertanden, met de Klassieker van... gaat u terug naar de Rock and Roll-jaren, 
het buurtbestuur praat u bij over de speeltuin én nodigt u uit voor de algemene 
buurtvergadering, de werkgroep Nieuwbouw heeft bericht over de voortgang van de 
2 nieuwbouwprojecten. Ook heeft de Activiteitencommissie een uitdagende oproep 
aan alle buurbewoners en weer nieuwe activiteiten gepland. 
En last but not least, Stephan heeft het Kids Talk-estafettestokje overgedragen aan Ian. 
Heeft u iets spannends, leuks, verrassends, kritisch of iets anders opmerkelijks te melden 
over onze buurt? Mail uw bijdrage tot 11 mei a.s. naar rochusnieuws@gmail.com  
of afgeven bij een van de redactieleden.
Veel leesplezier en tot Rochus!

Buurtvergadering
maandag 6 april - 20.00 uur - in het buurthuis.
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Kids Talk Estafette
Geen kinderpraat maar wel de Rochusjeugd aan het woord. Het 
antwoord op de drie vragen ‘Wie ben je’, ‘Wie zou je graag willen zijn’ 
en ‘Wat wil je later worden’ laat ons kennismaken met de jongste 
generatie buurtbewoners, hun dromen en ambities. Stefan Jannes 
interviewt Ian Beazly-Long

Wie ben je?
Ian is 12 jaar oud en hij zit op de JNS (de 
Jan Nieuwenhuizenschool). Hij heeft twee 
broertjes Sam en Max en woont met hen 
en met zijn moeder Karen en Jack-Paul in 
de Millenbergstraat.

Wat is je lievelings....?
Ian eet het liefst pizza en zure matten. Op 
school vindt hij gym leuk en hij doet aan 
voetbal. Ian kijkt graag naar roomraiders 
op MTV. Het liedje tijdmachine van Dio ft. Sef vindt hij geweldig. Zijn 
lievelingskleur is lichtblauw.  Ian vindt een panda een leuk dier. En hij houdt 
van MSN-en en Hyves op internet maar ook van xbox 260 (Saints row 2).

Wat voor eigenschappen heb je?
Ian’s slechtste eigenschap is een ochtendhumeur. Zijn beste is dat hij heel 
vrolijk is (tenminste als het niet in de morgen is).

Wie zou je graag willen zijn?
Cristiano Ronaldo, voetballer dus.

Wat wil je later worden? 
Vliegtuigmonteur, net als zijn vader.

Wie wil je de volgende keer in Kids Talk?
Ian gaat vragen of Mike de volgende keer wil. 

Werkgroep 
Nieuwbouw
B&W akkoord met 
nieuwbouwplannen Wooninc.

Op 3 februari j.l. heeft B&W besloten vrijwel volledig 
akkoord te gaan met de bouwplannen zoals Wooninc. 
die voor de terreinen ‘Blauwververij-Romerohof’ en 
‘Hoefkestraat-Geldropseweg’ bij de gemeente heeft 
ingediend. In april en mei vorig jaar hebben deze 
plannen ter inzage gelegen. In totaal zijn er toen 71 
zienswijzen (lees bezwaren) van buurtbewoners op 
de plannen ingediend. Hierna zou B&W - volgens de 
procedure - hier binnen 4 weken een beslissing over 
nemen. Dit heeft echter bijna negen maanden 
geduurd.

Veel van de ingezonden zienswijzen werden door 
meerdere inzenders gedeeld. Uiteindelijk onderscheidde 
de gemeente 25 verschillende zienswijzen, waarop zij 
moesten reageren. 
Al deze zienswijzen heeft B&W van commentaar 
voorzien en uiteindelijk gegrond of ongegrond 
verklaard. 
Indien B&W een zienswijze gegrond verklaard heeft, 
heeft zij aangegeven wat aan de toekomstige situatie 
veranderd moest worden. Alle inzenders van zienswijzen 
zijn persoonlijk door de gemeente geïnformeerd. 

lees verder op pagina 4
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vervolg van pagina 3 - werkgroep Nieuwbouw

De belangrijkste zienswijzen die ongegrond verklaard zijn, zijn:
•	 Tegen	de	massale	woningbouw	(vooral	appartementen)	in	een	buurt	waarbij	kleinschalig	karakter	het	uitgangspunt	is.
•	 	Het	karakter	van	de	bebouwing	van	3	lagen	zonder	kap	past	niet	binnen	het	karakter	van	de	bestaande	bebouwing	van	1	à	2	lagen	

met kap.
•	 De	sloop	van	7	goede	en	betaalbare	woningen	op	de	Romerohof	is	onbegrijpelijk	
•	 Er	wordt	onvoldoende	openbaar	groen	gerealiseerd	en	beide	plannen	zijn	in	strijd	met	het	gemeentelijk	Groenbeleidsplan.
•	 	Door	het	verdwijnen	van	openbare	parkeerplekken	bij	de	Hoefkestraat	en	de	Romerohof/Blauwververij	zal	extra	druk	gelegd	worden	

op de parkeercapaciteit van deze twee straten en wellicht in de hele Rochusbuurt
•	 	Inbreuk	 en	privacy	 verminderen	 van	woongenot	 door	massale	 bouw	waarbij	 inkijk	 in	 tuinen	 en	 geluidsoverlast	wordt	 gevreesd	

alsmede waardevermindering van de woningen.
•	 	Er	 wordt	 gevreesd	 voor	 schade	 aan	 de	 bestaande	 woning	 door	 de	 bouw	 van	 de	 nieuwe	 woningen	 en	 de	 realisatie	 van	 de	

parkeergarages.
  (commentaar B&W: Bij een bouwproject wordt altijd bij de belendende percelen een zogenaamde 0-meting uitgevoerd. De huidige 

situatie wordt door een onafhankelijk en daartoe bevoegd bureau in kaart gebracht en met foto’s vastgelegd. Mocht er onverhoopt 
aantoonbare schade ontstaan dan wordt deze vergoed door de ontwikkelaar/aannemer)

De belangrijkste wijzigingen in de plannen naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende:
•	 	Het	aantal	appartementen	aan	de	Geldropseweg/Hoefkestraat	is	teruggebracht	van	85	naar	59	waardoor	de	gemiddelde	grootte	van	

de appartementen vergroot wordt om zo de vrees van een grote concentratie aan starters te verminderen.
•	 	Naar	aanleiding	van	het	onderzoek	van	het	onafhankelijke	adviesbureau,	SOAB	(adviseurs	voor	woning	en	leefomgeving)	is	gebleken	

dat de verkeersituatie in de Tuinstraat en de Sint Jorislaan voor verbetering vatbaar is. In een overeenkomst tussen de gemeente 
Eindhoven en de school De Hasselbraam zijn afspraken gemaakt over verkeerstechnische aanpassingen in de openbare ruimte om zo 
de verkeersveiligheid voor met name de schoolgaande kinderen te waarborgen.

•	 	Met	Wooninc.	is	afgesproken	dat	in	beide	parkeergarages	een	hek	geplaatst	wordt	om	zo	veel	mogelijk	te	voorkomen	dat	er	ongewenste	
bezoekers in de nachtelijke uren kunnen verblijven in de garages. Bij de parkeergarage in de Tuinstraat kan 24 uur per dag de garage 
worden afgesloten omdat deze enkel bedoeld is voor de bewoners. De parkeergarage aan de Geldropseweg/Hoekestraat zal een uur 
na sluitingstijden van de winkels afgesloten worden omdat de toegankelijkheid voor bezoekers gewaarborgd dient te worden.

Deze beslissing van B&W ligt van 26 februari tot 8 april a.s. ter inzage bij de gemeente. In deze periode kunnen de indieners van een 
zienswijze tegen deze beslissing bezwaar maken bij de rechtbank in Den Bosch. Een uitzondering hierop zijn alle beslissingen die te 
maken hebben met de uiteindelijke bouwergunning (die nog moet worden aangevraagd). Met deze gang van zaken lijkt de gemeente 
mist te willen optrekken. De Werkgroep Nieuwbouw heeft de indieners van een zienswijze hierover inmiddels geïnformeerd.
Namens de werkgroep Nieuwbouw
Frank van der Laak

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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vervolg van pagina 1

laat veel oude foto’s zien uit die tijd en ook allerlei 
advertenties van hun firma uit de jaren 1916-1920. 
Die heeft hij samen met zijn vrouw Rian verzameld 
vanuit het Regionaal Historisch Centrum aan de 
Raiffeisenstraat te Eindhoven. Zo pronkte de firma 
met hun lidmaatschap van de Nederlandsche 
Katholieke Bond van Rijwielherstellers.

Toen werd in 1920 hun vader, Herman, geboren. 
Later volgde hij een opleiding tot automonteur en 
werkte een tijd bij van der Meulen-Ansems aan de 
Vestdijk. Na de oorlog in 1947 stapte hij in de 
fietsenzaak, die inmiddels gelukkig naar ‘onze’ kant 
verhuisd was! Dat verhuizen gebeurde nog vaker 
omdat in die tijd de Willem van Hornestraat werd 
aangelegd. Herman trouwde in 1953 met Leny.

Leuke anekdote was dat hij in die tijd nog een samenwerking aanging met zijn leeftijdgenoot van de firma Saris die aan de 
Tongelresestraat woonde. Ze maakten samen de Gesa-truck, een open vrachtwagentje voor het uitventen van groenten en melk. 
Als het destijds even anders was gelopen, was er nu dus de Gesa-fabriek in plaats van de Daf-trucks! Uiteindelijk verhuisde de zaak 
in 1959 naar hun huidige pand, welke toen als nieuwbouw werd neergezet aan de Geldropseweg 42. Toon beschrijft ook de 
opkomst van de Mobylette destijds, waardoor de zaak een grote bloei doormaakte. Herman werkte vaak tot 3 uur ’s nachts!
Daarna gaat de tijd snel; in 1978 stapt Martien als 17-jarige in de zaak. Hij kreeg het vak geleerd door zijn opa Huub, die in 1981 
helaas overlijdt. Toen in 1985 Herman officieel besloot om te stoppen (maar het lang niet deed!), stapte Toon in de zaak. Hij had 
al een carrière achter de rug als zwakstroommonteur bij de PTT. Vanaf dat moment heette de zaak dus opnieuw de Gebr. Van 
Gestel. Toon vertelt nog verhalen van de tweewielerbeurzen in het POC en ook die in de RAI in Amsterdam waar ze met een stand 
stonden. Zo vorderde de dag tot het honderdjarig bestaan. Helaas hebben Herman en zijn vrouw het allemaal niet meer mee 
mogen maken: ze zijn kort na elkaar gestorven, zo’n twee jaar geleden.

Feest
De broers wilden een feest waar vooral de klanten in het zonnetje worden gezet. Zij zijn degenen die bedankt moeten worden 
voor hun trouwe klandizie. Martien en Toon nodigen dus vooral de mensen uit de buurt uit, de Iriswijk en ook die van het Witte 
Dorp. Vanaf 2007 is Toon dus al bezig met de voorbereidingen: vergunningen, toestemming van de gemeente vragen e.d. Het 
wordt een groot festijn.  

Op zondag 28 juni wordt de Geldropseweg afgezet vanaf de Tongelresestraat tot Super de Boer. Er is de hele dag van alles te doen. 
Zo is er de “Tour de Elegance” een 
showrondrit van allerlei oldtimer-
bromfietsen en -motoren; een club uit 
Mierlo is bereid gevonden om met hun 
verzameling naar Eindhoven te komen. 
Wanneer er mensen zijn die ook een 
“oude” bromfiets of motor hebben mogen 
ze meedoen (wel eerst aanmelden). 
Verder is er vooral veel muziek en de 
broers hopen dat het een ouderwets 
gezellig dorpsfeest wordt, waar iedereen 
met elkaar kletst en danst! 
Als hoogtepunt zien ze toch wel het 
optreden van “hun” muziekkorps, 
waarvoor ze een trompet-duo aan het 
instuderen zijn.
Henk Aarts
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Speeltuin
Op maandag 2 maart jl. heeft het bestuur omwonenden van de speeltuin en het Rochushofje uitgenodigd om te praten over 
de speeltuin. Met name de overlast door hangjongeren in de speeltuin was onderwerp van gesprek.

Trudy Sturkenboom heeft namens de Speeltuincommissie ongeveer een jaar geleden een wensenlijst voor het opknappen van de 
speeltuin ingediend. De gemeente heeft nu een potje om de speeltuin op te knappen. Er wordt een ontwerp gemaakt, dit gaat in 
overleg met Inez Wagemakers van het Stadsdeelkantoor Stratum.

Hangjongeren
Na een inventarisatie onder de 15 aanwezigen en ook gedeeltelijk in de Willem van Millenberchstraat door Trudy kunnen we 
grofweg de volgende problemen noteren:  

- Grote groep jongeren wordt door jonge (kleine) kinderen als bedreigend ervaren.
- Geluidsoverlast: brommers, muziek
- Vandalisme: er is o.a. een muur kapot getrapt
- Afval: sigarettenpeuken, blikjes etc.

De meningen waren verdeeld maar de meeste aanwezige waren het erover eens dat de hangjongeren ook een plek moeten 
hebben. Maar nadrukkelijk niet in de speeltuin die bedoeld is voor jonge kinderen om te spelen, maar waar je als oudere ook rustig 
op een bankje een boek moet kunnen lezen.

Hangjongeren wegjagen is niet de bedoeling, maar we willen ze graag een plek bieden waren ze het minste (over)last bezorgen en 
waar ze elkaar kunnen ontmoeten. We zijn immers allemaal jong geweest en de jeugd uit de Rochusbuurt “hangt” in een andere 
wijk. In de Rochusbuurt komen dus jongeren uit andere wijken of van de (middelbare) scholen.

Oplossingen
Mogelijke oplossingen gaan gezocht worden door in overleg te gaan met de jongeren. Jongerenwerker Kareem van  
Welzijn Eindhoven zal aanwezig zijn op de buurtschouw in april. (9 april a.s., red)
Meer licht in de speeltuin, dit zou met bewegingsmelders kunnen. Dit moet in samenspraak met omwonenden speeltuin.
Een hoger hek, eventueel met draaihek zodat er geen brommers in kunnen. Het uitvoeren van oplossingen gaat in overleg met de 
speeltuincommissie en het bestuur van de buurtvereniging.
Namens de Rochusbuurtvereniging, 
Albert van der Grinten
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De klassieker van...

Gevonden
In januari (week 40) heeft mijn moeder een sleutel op de stoep 
voor Past. Dijkmanstraat 12 gevonden.
Het is een flinke (voordeur?)sleutel met het woord ‘Anker’ er op.  
De sleutel is op te halen bij Nienke Hoogstra, tel: 2122631

Groetjes, Nienke

Jukebox-Seeburg, LP consolde
Mijn Seeburg jukebox ‘LP-Consolde’ komt uit Chicago, USA. 
Hij is gebouwd in 1963, wat gezien mijn eigen bouwjaar, al een 
reden op zich was om over te gaan tot aanschaf van dit 
muziekmonster.

Klein stukje geschiedenis... zo’n 20 jaar geleden tijdens een 
buurt-BBQ bij mijn ouders aan de praat geraakt met een 
buurtgenoot. Hij vertelde over zijn jukebox, die, omdat hij te 
groot en te zwaar was, onder een afdakje in de achtertuin van 
zijn ouders stond te verpieteren. Hij had hem van een familielid 
die een sportkantine bezat over kunnen nemen. Voor 400 gulden mocht ik hem komen ophalen. Dat was aan geen dovemansoren 
verteld en niet lang daarna is de jukebox, duwend over de straat, naar mijn toenmalige huis verhuisd. 
Na onderzoek en het nodige poetsen kreeg ik hem weer aan de praat, helaas speelde hij destijds alleen 33rpm singles (zgn. Ep’s). 
Maar volgens de kenners, en dat was ik zeker niet, zou hij het ook moeten doen met de ‘normale’ 45rpm singles. Ik heb toen 
gezocht naar een monteur en die bij het Jukeboxen-museum in Sint-Oedenrode gevonden. Hij heeft de jukebox toen grondig 
gereviseerd en sindsdien speelt de jukebox weer als vanouds.
Vanaf dat moment is het dus rommelmarkten af op zoek naar de sentiment-singles uit mijn jeugd. Het heeft al heel wat gezellige 
feestjes opgeleverd. Maar het blijft altijd zoeken naar dat ene nummer...
Dus bij deze dan maar meteen een oproep. Heb je nog een oude doos singles op je zolder staan waar je niets mee doet, ik neem 
ze graag van je over. 
Groetjes, 
Paul van Vorstenbos

Wij zijn benieuwd naar jóuw verhaal over je ‘klassieker’ in ‘t Rochusnieuws? Mail ‘t ons op rochusnieuws@gmail.com

Whazz Dah?
Al jarenlang zie ik door een ruit ergens in de Rochsubuurt dit 
kanon aan een plafond hangen. 

Activiteiten
 * Zondag 7 juni     Tuin- en Tapaswandeling
 * Zaterdag 7 november Running Diner

Helpende handen en/of nieuwe ideeën  bij buurt-
activiteiten zijn altijd welkom! 

Info:  suzanne.keuning@chello.nl  of
anneliesvandenboogaart@hotmail.com

Is het ooit gebruikt voor carnaval of voor een jubileum? 
En waarom een zak over het hoofd van deze Baron von 
Munchhausen?  Of is het Napoleon?
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Buurtpreventie
Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk
 St. Jorislaan 88

Toine van Dongen
 Pastoor dijkmansstraat 31
 dongen31@xs4all.nl

Lissie van Lierop
 W .v. Milleberchstraat 15
 antonlissiejessemila@wanadoo.nl

Roland Heijman
 W. van Hornestraat 13
 roland.heijman@zonnet.nl

Cathérine Marie
 St. Rochusstraat 63
 c.marie@riseindhoven.nl

Joris Westerwoudt
 Tuinstraat 4
 joris.westerwoudt@tiscali.nl

Flatcoördinator
Koen van de Noort
 De Rozentuin 53
 noort42@zonnet.nl

Hoofd- en Straatcoördinator
Walther Willems
 Hoefkestraat 16
 willems16@tiscali.nl

 

Nieuwbouw Hasselbraam
In het vorige Rochusnieuws heeft Walter Huijbregts, directeur Hasselbraam, 
melding gedaan van de nieuwbouw aan de school. In het Rochusnieuws wil hij ons 
de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang en de beslommeringen 
rond deze nieuwbouw. 

Nog even in het kort waarom er eigenlijk 
nieuwbouw komt en wat de plannen 
zijn:
De school gaat uitbreiden omdat het een 
spilcentrum wordt. D.w.z. dat de school 
en haar partners zich op eenzelfde locatie 
gaan vestigen. Dus de Droomwereld met 
de BSO en TSO (buitenschoolse en 
tussenschoolse opvang) krijgt een vaste 
stek. De hele nieuwbouw is wel op dit 
spilcentrum gericht.

Er komt een aanbouw op de huidige 
speelplaats met een uitbreiding van  
3 lokalen en een speellokaal. Binnen de 
huidige bouw zal ook het nodige worden 
aangepast. Naast deze nieuwbouw wil de 
school tegelijkertijd haar kozijnen gaan 
vervangen. 
Omdat de school aan de ene kant lokalen 
afstaat aan de Droomwereld en aan de 
andere kant lokalen bouwt zal er per saldo 
geen lokaalwinst zijn.

Voor de nieuwbouw hebben we een 
begeleider vanuit de gemeente 
aangewezen gekregen. Hij adviseert de 
school in haar keuzes en beslissingen. 

Formeel heeft de school vanaf 15 januari 
een definitieve vergunning voor de 
verbouwing. Er zijn dus geen bezwaren 
ingediend. Vanaf dat moment is het 
aanbestedingstraject gestart. Dat wil 
zeggen dat geïnteresseerde aannemers 
hun offerte uit kunnen brengen om 
uiteindelijk de opdracht tot de nieuw-
bouw te krijgen. De sluitingstermijn voor 
het aanleveren van een offerte sluit op  
6 april a.s Vanaf die datum zal de gemeente 
een keuze maken met welke aannemer zij 
het liefste in zee wil gaan. 

Een grote uitdaging zal de aan- en afvoer 
van de materialen worden. Het gebruiken 
van de achteringang vraagt medewerking 
van Wooninc. en de eigenaren van de 
parkeerplaatsen. De toegangspoort van-
uit de Tuinstraat is te klein. Deze afbreken 
en later weer origineel herbouwen is niet 
echt een fraaie oplossing. We gaan ervan 
uit dat de uiteindelijke aannemer met ons 
meedenkt over de meest wenselijke 
oplossing voor school en buurt.

Walter Huijbregts
mrt ‘09
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Markante buurtbewoners

Voornaam:        Martien
Straat:          Geldropseweg
Leeftijd:         51
Beroep:         rijwielhersteller
Kinderen        geen
Favoriete muziek:    blaas en country muziek
Laatst gelezen boek:   lees alleen vakbladen
Laatste film:      oorlogswinter
Hobby’s        muziek maken
Een dag doorbrengen met:   vrienden en familie 
Favoriete man:      Rossini
Favoriete vrouw:    Leontien van Moorsel
Hekel aan:       herrie ’s nachts op straat, na 2 uur
Passie:         lang doorgaan met de fietsenzaak
Favoriete eten:     Grieks
De Rochusbuurt is ...:      een gezellige buurt
Positief aan de Rochusbuurt:  buurten met elkaar
Negatief aan de Rochusbuurt:  parkeerproblemen
Lievelingskleur:     rood
Favoriete drank:     barcardi-cola
Beste eigenschap:    afspraken nakomen
Slechtste eigenschap:   laat naar bed
Favoriete schrijver:    geen
Favoriete kunstenaar:  Vincent van Gogh
Favoriete vakantiebestemming: Frankrijk

Voornaam:   Toon
Straat (zonder nummer):   Geldropseweg
Leeftijd:    49
Beroep:     rijwielhersteller
Kinderen   2 dochters en 1 zoon
Favoriete muziek:  melodieuze muziek
Laatst gelezen boek:  er was eens .....
Laatste film:   bed time stories
Hobby’s    muziek maken
Een dag doorbrengen met:  ?
Favoriete man:    Louis Armstrong
Favoriete vrouw:   Rian
Hekel aan:   spinnen
Passie:    lekker eten op mijn manier
Favoriete eten:   vlees
De Rochusbuurt is ...:  daar waar ik thuis ben
Positief aan de Rochusbuurt: diversiteit en vlakbij alles
Negatief aan de Rochusbuurt: parkeren
Lievelingskleur:   blauw
Favoriete drank:   bier
Beste eigenschap:  geduldig
Slechtste eigenschap:  vergeten/onthouden
Favoriete schrijver:  ?
Favoriete kunstenaar:  Leonardo da vinci
Favoriete vakantiebestemming: Daar waar iets te beleven valt
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Rochus Culinair
Voordat wij ons huidige huis kochten, hebben we tijdelijk gewoond op een etage van het hoekpand Willem van Hornestraat/
Hertog Hendrik van Brabantplein. We logeerden daar bij Paul en Mirjam, die ieder een eigen verdieping bewoonden. Wij hadden 
onze intrek genomen op de tweede verdieping; slaapkamer, badkamer, woonkamer, keuken en balkonnetje. 
Vanaf dat balkonnetje hadden we zicht op achtertuinen van enkele huizen aan de Willem van Hornestraat, het plein en de 
Hertogstraat. Urenlang kon je er zitten, kijken, (mee)luisteren met muziek, pianospel, een fikse ruzie, een tuinfeest of een 
knapperend kampvuurtje in de achtertuin van een studentenhuis. Dat alles zonder dat iemand ons in de gaten had. 
Een lange warme zomer maakte het tafereel compleet, en na een avond flink klussen in ons huidige huis was het geen straf om zo 
de dag af te sluiten. Maar… dit was natuurlijk een tijdelijke situatie, die we halverwege ons verblijf gevierd hebben met een huiselijk 
diner. Iedere verdieping verzorgde een onderdeel, en zo waren wij verantwoordelijk voor het nagerecht. Omdat ik alles graag van 
te voren bereid, zodat ik niet nog een hele poos in de keuken hoef te staan tussen de gangen door, heb ik toen gekozen voor een 
Apple Crumble. Nog steeds een favoriet toetje bij ons thuis! De oven doet het werk terwijl jij het hoofdgerecht verorberd. Het is 
makkelijk te bereiden en echt overheerlijk! Succes verzekerd met dit recept, want bij ons blijft er in ieder geval nooit iets over!! 

Apple crumble
Nodig voor 4 personen:
4 zoetzure appels (bv elstar) - 2 el suiker - 1 tl citroensap - 
1 tl kaneel  - 75 gr bloem - 75 gr koude roomboter - 75 gr suiker
Bereiding
Oven voorverwarmen op 175 graden
Appels in blokjes snijden en in dik beboterde ovenschaal doen. Het citroensap 
eroverheen sprenkelen en de 2 el suiker er doorheen roeren
In een kom  bloem, suiker en kaneel mengen, en daarboven op de boter leggen. 
Deze met 2 messen klein snijden (ieder hand een mes, en kruislings snijden).
Met de hand verder kneden totdat er een kruimelige massa ontstaat. Niet te lang, want dan krijg je deeg.
Strooi de kruimels over de appels en zet het geheel in de voorverwarmde oven. 35 minuten, waarvan de laatste 10 minuten in 
combinatie met de grill, voor een mooi bruin korstje.
Tip: Helemaal lekker met een bolletje roomijs!
Eet smakelijk!
Daniëlla Keijsers

Wil jij je favoriete recept, mét ‘smakelijk verhaal’, ook delen met de buurt? Mail dan naar rochusnieuws@gmail.com

Buurtpreventie 
Spaarkaart? 

Voor ernstige zaken waarbij de politie onmiddellijk nodig is bestaat het telefoon-alarmnummer 112. 
Voor andere zaken waarover u met de politie wilt praten bestaat het telefoonnummer 0900-8844. 

Voor overige zaken die de veiligheid en leefbaarheid in de Rochusbuurt negatief beïnvloeden kunt u terecht bij Buurtpreventie. U kunt de 
mensen die er deel van uitmaken aanspreken; hun namen en adressen vindt u op pagina 8 van deze buurtkrant. U kunt ook nog steeds op een 
daartoe dienende gele kaart uw klachten, vragen en opmerkingen invullen. 
Als u mocht denken : “die heb ik niet nodig”, wilt u hem dan alstublieft niet weggooien ? Misschien heeft u de meldingskaart binnenkort  nog 
eens nodig. Maak er een spaarkaart van ! Of heeft u geen  gele kaart meer? Een nieuwe kunt u  bij uw Straat- of Flatcoördinator ophalen.  
Bedankt.
Walther Willems,
Buurtpreventie Rochusbuurt
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Algemene buurtvergadering 
 

 
Maandag 6 april 2009 
20.00 uur 
in het buurthuis  
(Hoefkestraat, t.o. speeltuin) 
 
 

 
Agenda 
 
Woningsplitsing in de Rochusbuurt 

In het verband met de problemen met de woningensplitsingen gaat de gemeente nu een 
leefbaarheidstoets doen in de Rochusbuurt. Hierbij worden kamerverhuur en 
woningsplitsingen en de problemen die zich hierbij voordoen geïnventariseerd. Er is 
capaciteit om probleemgevallen aan te pakken.   
 
Informatie door Dhr. Ton Overkamp van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
van de gemeente Eindhoven. 

 
Buurtschouw 

Op donderdag 9 april a.s. brengen ambtenaren een bezoekje aan de Rochusbuurt. Grote en 
kleine ergernissen over het reilen en zeilen in de buurt kunnen dan toegelicht worden, 
waarbij meteen, terplekke naar oplossingen kan worden gezocht. Start om 15.00 uur in het 
buurthuis.  
 
Namens de Gemeente zullen aanwezig zijn: 
Inez Wagemakers:  Woonomgeving 
Fred de Ruijter:   Gebiedsbeheerder 
Jeroen van Loon:  Woonservice 
Erwin van Melis:  Buurtbrigadier 
Kareem Gazuani:  Jongerenwerker 

 
Pauze 
 
Buurtvereniging 

Bestuur: 
Financiën:   Roland Heijman 
Buurthuis:   Frank van der Laak 
Website:   Roland Heijman 

 
Werkgroepen: 
Activiteiten:   Suzanne Keuning of Annelies van den Boogaart* 
Buurtpreventie:  Walter Willems* 
Nieuwbouw:   Albert van der Grinten 
Rochusnieuws:   Henk Aarts 
Speeltuin:   Trudy Sturkenboom* 
Verkeer:   Marten van Dalen* 
* = onder voorbehoud 
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Puzzel
Streep onderstaande woorden weg. 

De resterende letters vormen de oplossing. 
Deze staat elders in dit Rochusnieuws.

Grijs, Groen en 
Papier
Grijze bak
Dinsdag
31 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei

Groene bak
Dinsdag
7 en 21 april, 5 en 19 mei

Oud papier
Woensdag
1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei

Milieustraten & gratis compost
De milieustraten zijn gratis toegankelijk 
op vertoon van de stadspas. Daarnaast 
biedt milieustraat Lodewijk straat ook 
compost aan. Iedere inwoner van 
Eindhoven kan met de stadspas gratis 
compost halen bij deze milieustraat.

Info afvalverzameling
www.eindhoven.nl of 040-2386000

Elke woensdag en zaterdag 
tussen 12:00 - 14:00 uur 
verkoop van ambachtelijk 
brood vanuit garagepoort.

Gebak kan iedere
dag op bestelling. 

Bel dan even
van tevoren,
tel. 211 29 06

L E N U R B R P E N N E H L L
A I O A R R E T S E E H E O W
R S N A R O G G E M E D O A A
I E A D S C A C O R A I L D M
X M H L E I I O F D V N E U E
U P A E N S B S I R O S S N O
M I S O A N T U E O E K E L L
O P G C E B R U T R U S E U B
O E I P L K I O I S I A I O N
B R L O L U M B K N N N S A E
E U E E T A P R E D K R G W D
T M G S A S U I E R A E E X R
O A Y T C I E R N N I L R L A
N R E A D O X A K E N S T S A
E I L E L E O T S N E D D A P

Kopij
Eind mei a.s. verschijnt weer het volgende 
Rochusnieuws. Heeft u hiervoor kopij? 
U kunt deze tot maandag 11 mei a.s. 
mailen aan rochusnieuws@gmail.com of 
afgeven op Sint Jorislaan 18 of Tuinstraat 4.

Adoxa
Begonia
Bosrank
Braam
Brunel
Dadel
Erica
Esp
Freesia
Heester
Hennep
Herfstbloem

Iberis
Larix
Lelie
Linde
Lupine
Muskuskruid
Nagelkruid
Noteboom
Narcis
Oleander
Paardenbloem
Paddenstoel

Reseda
Rogge
Ryst
Semp
Sering
Sla
Tomaat
Tuinkers
Tulpen-
  boom
Viool
Walnoot


