Stratums dorpsfeest
28 juni a.s.
Bijna is het zo ver: het Stratums dorpsfeest ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de fa. Gebr. van Gestel op 28 juni 2009. Voor de
broers en natuurlijk voor ons, trouwe buurtbewoners en lezers van
het Rochusnieuws stijgt de spanning ten top: wordt het mooi weer,
zijn alle deelnemers op tijd, krijgen de tentenbouwers geen lekke band
en slaan de biervaten niet voortijdig lek????!
Als u het nog niet genoteerd hebt, doe het dan nu meteen maar dan echt!
Hier is nog eens het programma:
Stratums Dorpsfeest ter gelegenheid van 100 jaar Van Gestel Tweewielers:.
09.30 u.						 Ontvangst “Tour de elegance” rijders
10.30 u.
Vertrek “Tour de elegance”
12.00 u. - 13.00 u.	Openingsconcert Stratums Muziekkorps Sint Cecilia m.m.v.
de Gebr. van Gestel
13.00 u.	Receptie met mogelijkheid voor een toespraak
	Start mini-kermis en oldtimershow van fietsen, bromfietsen en motoren
Wie verslaat de schaakkampioen=
13.30 u.
Finish “Tour de elegance”
14,00 u. - 18.00 u.
Muzikale feestmiddag met m.m.v. Maxiband Timeless
15.00 u. 1e pauze Prijsvraagspel
16.00 u. 2e pauze Optreden Napoleon’s hijskapel Hard, Zat en Vals ,
m.m.v. Gebr. van Gestel
17.00 u. 3e pauze Trekking van de prijs “Win een fiets”
18.00 u.
Einde
																																				 Redactie
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In het vorige Rochusnieuws heeft Walter
Huijbregts, directeur Haselbraam, melding
gedaan van de nieuwbouw aan de school.
In het Rochusnieuws zal hij ons de komende
maanden op de hoogte houden van de
voortgang van de beslommeringen rond deze
nieuwbouw.
De aannemer voor de verbouwing is
geselecteerd. Het is Thijssen Bouw geworden.
Vanaf nu kunnen de plannen concreet worden.
Dit met o.a. tijdspaden, faseringen en aan en
afvoerroutes van bouwmaterialen. In week 21
a.s. wordt met deze concretisering gestart.
Om de school draaiend te houden en zo min
mogelijk last van de verbouwing te hebben zal
er flink wat afstemming en creativiteit
lees verder op pagina 4
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Buurt-info			
Buurtcafé 6 juli a.s.
Redactioneel
Kids Talk estafette
Hulp gevraagd bij opruim-actie buurthuis
Cadeau voor Vrijwilligers
Website voor kinderen
Bedankt Hans
Kus van een Mus
Bewoners overzee
Memorabele middag in de Kettingstraat
Buurtschouw verslag
Whazz Dah?
Bestuursleden gezocht
Markante buurtbewoner
Verslag algemene buurtvergadering
Rochus culinair
Grijs, groen en papier
Puzzel

Nieuwbouw
Hasselbraam
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Buurt-info Redactioneel
Buurtbestuur
Roland Heijman		
Frank van der Laak		
Albert van der Grinten
rochus@dse.nl

Tel: 211 12 32
Tel: 785 21 78
Tel: 211 50 59

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

Buurtpreventie
Walther Willems		
willems16@tiscali.nl

Tel: 212 61 93

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

Al weer bijna de laatste krant van dit seizoen. Omdat de zomervakantie heel laat
begint komt er na deze krant nog een volgende. We hebben nog van alles in het
verschiet voordat we allemaal weer richting de zon vertrekken. In ieder geval het
eeuwfeest van de firma van Gestel. Daar verheugen we ons als buurt allemaal op, maar
ook op de tuin/en tapaswandeling en niet te vergeten; de rommelmarkt op 5 juli.
Er is de afgelopen weken ook van alles gebeurd. Er is een nieuwe website de lucht
ingegaan, www.rochusbuurt.nl. Mevrouw Boerebach is gefêteerd met haar jubileum.
Ook is er een verslag terug te vinden van de buurtschouw en de buurtvergadering.
Zoals jullie zullen lezen kan het buurthuis gehuurd worden voor activiteiten op het
gebied van geregeld terugkomende of eenmalige cursussen e.d.
Voor het volgende seizoen zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en
krantenbezorgers. Dit laatste omdat Charles en familie de buurt gaat verlaten. Vanaf
het eerste Rochusnieuws! heeft Charles de kranten in de buurt rondgebracht. Charles
bedankt, we zullen je missen.
Aanmelding kopij voor de volgende (laatste) krant vóór 8 juli a.s.
Tot Rochus

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 		
robentru@hetnet.nl

Tel: 211 14 10

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

Buurtcafé
maandag 6 juli - 20.00 uur - in het buurthuis.

Oplossing puzzel. 104
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Kids Talk Estafette
In dit stukje van het Rochusnieuws is de jeugd van onze buurt aan het woord. Ian
Beazley-Long interviewt Mike.
Wie ben je?
Mike is 10 jaar oud heeft geen broertjes of zusjes maar zijn moeder heet Nicole en zijn
vader heet Maarten. Mike zit op de de Hasselbraam. Mike vind zichzelf spontaan en
hij heeft geen slechte eigenschappen. Hij heeft een hekel aan Ajax en Suarez. Zij
grootste hobby is voetballen (natuurlijk).
Wat is je lievelings....?
Mike vindt hij natuurlijk gym het leukste. Hij vindt het lekkerste Pizza met allemaal
verschillende stukjes ehh Bolognaise of nee Quatro Stagione. Hij gaat het liefst
Griekenland (Kreta) op vakantie. Mike is dol op Engelse Winegums. Blauw is zijn
lievelingskleur. En een Poes is zijn favoriete dier. Op TV kijkt hij graag naar Galactic
football.
Wie zou je graag
willen zijn en wat
later worden?
Mike zou net als Ian
Cristiano Ronaldo,
voetballer dus, willen
zijn. Hij wil dan ook
later prof voetballer
worden.
Wie wil je de volgende
keer in Kids Talk?
De volgende keer in
Kids Talk wil Mike Jon
Cornelissen vragen.
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Hulp gevraagd:
opruim-actie
buurthuis
De zolder van het buurthuis is een ware
schat voor stadsarcheologen. De spul
letjes die er liggen sinds eind jaren ‘70
geven een aardig tijdsbeeld weer. Het
mag duidelijk zijn dat de echt waardevolle
spullen al lang verdwenen zijn. Legaal
dan wel illegaal…, dat is op dit moment
niet zo belangrijk.
Om toch enig overzicht te krijgen voor
een mogelijke verhuizing in de toekomst
willen we nu enige orde in de chaos
scheppen. Dat betekent dingen weg
gooien, maar ook mogelijk waardevolle
spulletjes uitzoeken voor de verkoop op
de rommelmarkt. Want in de
Rochusbuurt behoor je nou eenmaal
milieubewust te zijn…
Concrete vraag: wie heeft er tijd op
zaterdag 4 juli? Om wat lichte spullen
naar beneden te dragen en in de
aanhanger te leggen die je toevallig hebt
meegebracht..want dat is de volgende
vraag, stationwagens, of personenwagen
met aanhanger zodat we naar de
milieustraat aan het kanaal kunnen
lossen.
Wie bakt er een lekkere cake of appeltaart
of brengt gewoon koekjes mee en wil
koffie serveren voor de sjouwers?
We willen er ook iets gezelligs van maken.
De datum lijkt raar, maar de vakantie
begint toch echt pas eind juli hier in
Brabant, dus geen excuus!
Tot zaterdag 4 juli Buurthuis Rochushofje
10 uur tot 14 uur!
Graag horen we wie er wil helpen: meld
je aan: info@rochusbuurt.nl
Albert van der Grinten
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nodig zijn. Denk alleen al aan de stof en herrie, maar ook dat er nog ruimte overblijft zodat de kinderen kunnen spelen. Er zal een
deel van de speelplaats afgesloten moeten worden voor de werkzaamheden en de opslag van materialen. Er zijn momenteel 3
ingangen voor aan en afvoer. De twee in de Tuinstraat en de ingang achter bij het parkeerterrein.
Dinsdag 19 mei a.s. vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats tussen de aannemer, projectleider vanuit de gemeente en
de school. Wellicht kunnen we dan meer concrete informatie geven.
Bij de concretisering van de plannen zullen alle betrokkenen, kinderen, ouders en buurtbewoners, goed en tijdig geïnformeerd
moeten worden. In de volgende Hasselinfo zal er veel meer over de concrete plannen kunnen worden vermeld.
Walter Huijbregts

Cadeau voor alle Eindhovense Vrijwilligers!
Vrijwilligers houden de samenleving bijeen en verdienen daarmee waardering. Daarom introduceren de gemeente Eindhoven
en Vrijwilligerspunt de vrijwilligerspas en het vrijwilligersmagazine voor alle vrijwilligers in Eindhoven! Hiermee willen we
vrijwilligerswerk erkennen, waarderen en stimuleren.
De vrijwillige inzet van burgers in Eindhoven
is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit
van de Eindhovense samenleving. In
Eindhoven zijn zo’n 40.000 vrijwilligers
actief. Die inzet willen de gemeente en
Vrijwilligerspunt koesteren maar ook
stimuleren. Zij achten zich er verantwoordelijk voor dat vraag en aanbod in
evenwicht zijn en voor iedereen bekend,
bereikbaar en toegankelijk. Vanuit deze
visie worden (o.a.) een vrijwilligerspas- en
magazine ontwikkeld, bedoeld voor alle
actieve vrijwilligers in Eindhoven.
Vrijwilligerspas
De gemeente Eindhoven en Vrijwilligerspunt
willen via de vrijwilligersorganisaties aan
alle vrijwilligers in de stad een vrijwilligerspas
uitreiken die hen recht geeft op aantrekkelijke actiekortingen en vrijkaartjes.
Hiermee willen we laten zien dat het werk
van vrijwilligers serieus wordt genomen en
wordt gewaardeerd. De vrijwilligers krijgen
hierdoor meer het gevoel dat ze echt ergens
bij horen, dat ze een waardevolle bijdrage
leveren aan de samenleving en daar ook
iets voor terugkrijgen. De vrijwilligerspas
wordt gekoppeld aan de stadspas.
Vrijwilligersmagazine
Het vrijwilligersmagazine is gekoppeld aan
de vrijwilligerspas en bedoeld als een
‘cadeautje’ aan alle vrijwilligers als
waardering voor hun bijdrage. In het

magazine vinden vrijwilligers actuele acties
en aanbiedingen. Daarnaast dient het
magazine een informatief doel en staan er
interessante artikelen over vrijwilligers-werk,
ervaringen van andere vrijwilligers en
handige tips in. Het magazine komt drie keer
per jaar uit.
Voordeel voor vrijwilligers
Met de vrijwilligerspas krijgen vrijwilligers
voordeel op producten en diensten van
bedrijven en organisaties in Eindhoven in de
vorm van speciale acties, kortingen, of gratis
voorstellingen. Na aanmelding (door
vrijwilligersorganisatie)
ontvangen
vrijwilligers een vrijwilligerspas en een
insteekhoesje waar de pas samen met de
stadspas in bewaard kan worden. Bovendien
krijgen zij drie maal per jaar het
vrijwilligersmagazine, met interessante
artikelen over vrijwilligerswerk, ervaringen
van andere vrijwilligers en handige tips. In
het magazine zijn de kortingsbonnen terug
te vinden die geldig zijn in combinatie met
de vrijwilligerspas.
Goed voor organisaties en vrijwilligers
Om voor de vrijwilligerspas- en het magazine
in aanmerking te komen dienen vrijwilligers
in Eindhoven aangemeld te worden via hun
organisatie. Vrijwilligersorganisaties kunnen
hun vrijwilligers kosteloos registreren. Door
deze registratie krijgen organisaties tevens
automatisch bericht zodra een vrijwilliger in
aanmerking komt voor de Vrijwilligers-

penning of de Vrijwilligersoorkonde. Vervolgens
kan deze door de vrijwilliger aangevraagd
worden bij de gemeente Eindhoven.
Aanmelding vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties kunnen heel eenvoudig
hun vrijwilligers aanmelden op de website van
Vrijwilligerspunt,.
Informatie en contact:
Hoogstraat 1, 5611 JP Eindhoven.
T (040) 219 33 99
E info@vrijwilligerspunteindhoven.nl
W www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Kinderwebsite

van Welzijn Eindoven

Vanaf 9 april jl. is de spiksplinternieuwe website
‘Welzijn Eindhoven voor kinderen’ online! Een site
speciaal voor kinderen waarop alle activiteiten per
wijk, nieuwtjes en projecten vanuit Kinderwerk
van Welzijn Eindhoven te vinden zijn. De site is
helemaal gericht op kids in uitstraling en indeling.
Neem dus snel een kijkje op:
www.kinderenineindhoven.nl!
Hierop staan activiteiten per wijk zoals Tienerdisco,
Meidenclub, Vrolijk buiten spelen en Buitensport.
Projecten per wijk waarbij kinderen samen mee
kunt denken, praten en mee kunt beslissen over
dingen die in hun eigen wijk gebeuren.
redactie
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Bedankt, Hans!

Kus van een Mus?

Velen van jullie zullen onze buurt-website www.dse.
nl/~rochus wel eens bekeken hebben. Die site wordt alweer
sinds 2007 tot op de dag van vandaag onderhouden door
onze buurtbewoner Hans Meulman. Dankzij hem was de site
altijd up-to-date, vaak binnen een dag stond aangeleverde
inhoud erop. Daarvoor willen wij Hans hartelijk danken!

Zondagmorgen 19 juli 2009 gaan we weer op zoek naar de
‘Kus van een Mus’. Ze zeggen dat het mooi weer wordt.... ;-)
Zet de datum alvast in je agenda!

Nieuwe website
Enerzijds wilden wij als buurtbestuur toe naar een overzichtelijker
en flexibeler site, anderzijds had Hans daar niet de tijd voor om
dat op te pakken. Daarom hebben we in overleg met Hans
besloten een nieuwe site op te zetten. Die is sinds kort ‘in de
lucht’: www.rochusbuurt.nl. (De oude website is niet meer
beschikbaar).

Na het fietsen is het weer heerlijk rusten en nagenieten, met een
hapje, een drankje en live muziek in de prachtige tuinen van
Bonus Hortus.
Dus, verwen jezelf en kom, dan geven wij je een Kus!
Datum: Zondag 19 juli Vertrek- en eindpunt: Bonus Hortus,
Hoeve 10, Valkenswaard
Vertrektijd: tussen 11.00u en 12.30u
Entree: 4,50 euro (eten en drinken niet inbegrepen)
Reserveren is niet nodig, je kunt altijd mee. Wil je langzaam
genieten vertrek dan vroeg.
Voor meer informatie:
de Magneet;
Ans Baten, Anneke v. Riet,
Toos v. Riet
demagneet@hotmail.com
tel: 040 2019575

Kopij voor het Rochusnieuws?
Eind juli a.s. verschijnt weer het volgende Rochusnieuws. Heeft u hiervoor kopij?
U kunt deze tot woensdag 8 juli a.s. mailen aan rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18 of Tuinstraat 4.

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Bewoners overzee
Omdat ze voor geruime tijd de Rochusbuurt hebben verruild
voor Singapore, volgt de Rochuskrant de belevenissen van de
familie Verheul overzee.
Inmiddels is het gezin al
aardig ingeburgerd; rijst bij
het
avondmaal
is
vanzelfsprekender
dan
aardappels,
Eva
speelt
tweetalig en tijdens haar
bezoek aan Nederland
merkte Brigit dat ze ook al
aardig gewend is geraakt aan
de weersomstandigheden
daar. En tijdens dat bezoek
sprak ik haar, want alsof het
een wekelijks terugkerend
activiteitje is, zaten we
opeens op vrijdagmiddag samen aan de koffie in de Rochusstraat!
Met een prachtig ronde buik (Brigit is vijf en een halve maand
zwanger van hun derde kind) en stralend als altijd kwam ze
binnen. Bijna een uur later dan we hadden afgesproken, maar
als je maar voor een weekje in Nederland bent, is drie afspraken
per dag dan ook lastig plannen. Kris kras door het land, op
bezoek bij familie en vrienden, en dan ook nog even tijd over
voor een buurvrouwentheekransje; we voelden ons vereerd!
Zoals gezegd, Brigit zag er stralend uit. Ze was ontspannen,
enthousiast en vrolijk maar zo ver van huis deed haar toch wel
verlangen naar Fulco en de kinderen. Ze vertelde het honderduit
over het leven daar, waar wij ons toch nog steeds niet echt een
voorstelling van kunnen maken. Zoals altijd buiten zijn: buiten
eten, buiten spelen, veel zwemmen, dagelijks de beschikking
over een hulp die ook kookt. Dat alles in een heerlijk zonnig

maar ook vochtig klimaat. Op dit moment is het er de warmste
periode van het jaar, aldus Brigit. Wat heb je als eerste gegeten,
was een van mijn vele vragen. “Asperges” was natuurlijk het
antwoord! En wat gaat er zoal mee in het koffer terug? Vooral
Hema-artikelen! En omdat Brigit zwanger is maar er in Singapore
niet echt hippe zwangerschapskleren te krijgen zijn, heeft ze
daar ook maar flink voor geshopt. Uiteraard is ze ook langs hun
eigen huis gereden, bij haar bezoek in de buurt. Omdat ze er op
voorbereid was, viel het wel mee qua weemoedige heimwee
gevoelens, maar enige nieuwsgierigheid maakte zich toch wel
van haar meester over hoe het er allemaal uitziet, binnenshuis.
Wie woont er nu? Wat gebeurt er allemaal? Vast genoeg om
naar te gissen en over te fantaseren….
Het was fijn haar weer even te zien, maar helaas voor ons
wachtte Brigit nog een kraam- en vriendinnenbezoek. De
terugreis zal vast erg vermoeiend maar zeker ook voldaan
geweest zijn van al die bezoekjes.
Daniella Keijsers

Een memorabele middag
aan de Kettingstraat

Dinsdag 24 maart jl. vierde mevrouw Boerebach haar tachtigste
verjaardag en dat ging voor ons, bewoners van de Rochusbuurt,
niet onopgemerkt voorbij. Om 5 uur die middag arriveerde een
heus draaiorgel ter ondersteuning van de aubade, gebracht door
vele vrienden, familie en kennissen. Het feest werd daarna in de flat
van de jarige, onder genot van hapjes en drankjes en begeleid door
accordeonmuziek, voortgezet. Omringd door haar kleurrijke
schilderijen hebben de buurtgenoten een gezellig feest gevierd,
reden genoeg voor iedereen om uit te kijken naar de volgende
verjaardag.

BUURTHUIS HUREN?
Zoekt u ruimte voor activiteiten als
workshops, cursussen of repetities tot
maximaal 20 personen:
Het buurthuis aan het Rochushofje is
nog enkele dagdelen per week
beschikbaar.
Huurprijs € 10,- per dagdeel.
Het buurthuis is niet beschikbaar voor
feesten of partijen.
Info: tel. 211 50 59
info@rochusbuurt.nl
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Verslag buurtschouw
9 april 2009
Op een zonnige donderdagmiddag hebben we overleg gehad
met diverse mensen van de gemeente over het reilen en
zeilen in de buurt. Aanwezig waren namens de buurt Walther
Willems (Buurtpreventie) en Frank van der Laak, Albert van
der Grinten (Rochusbuurtbestuur). Namens politie Erwin
van Melis (buurtbrigadier). Inez Wagemakers, contactpersoon
voor het stadsdeel Stratum, Fred de Ruijter, gebiedsbeheerder
en Kareem Gazuani, jongerenwerker Welzijn Eindhoven.
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De schutting rondom de voormalige timmerfabriek aan de
Hoefkestraat begint door vandalisme gaten te vertonen. Wij
maken ons zorgen over de veiligheid rondom deze loods. Inez
zal dit met Wooninc. Bespreken, die hiervoor verantwoordelijk
is.
Conclusie: we hebben goede contacten met politie en gemeente.
Willen we daar op een goede manier gebruik van kunnen maken
zullen we als bewoners zelf zaken moeten melden.
Hopelijk is het niet nodig maar als er iets aan de hand is:
Meldnummer Gemeente Eindhoven: 2386000
Meldnummer Politie: 0900-8844
Tot meldens,
Albert van der Grinten
Rochusburtbestuur

In de speeltuin is af en toe sprake van overlast door hangjongeren.
Kareem heeft gekeken of het een vaste groep is. Dat is niet zo.
Het zijn scholieren, soms bezoekers van de koffieshop en een
enkele keer jongeren uit onze eigen buurt. Dat maakt het lastig
om actie te ondernemen.
Op het moment dat er sprake is van overlast is het belangrijk
dat het gemeld word! Ook al komt er misschien niet direct
politie, het wordt wel geregistreerd. Als het niet gemeld wordt
is er volgens gemeente en politie geen overlast, simpelweg
Vanaf 20 mei is de spiksplinternieuwe website van Welzijn
omdat ze het niet weten.
Eindhoven voor jongeren online! Een site voor jongeren waarop
alle activiteiten per wijk, nieuwtjes en projecten vanuit
Ook zaken als overvolle vuilnisbakken in de speeltuin, zwerfvuil, Jongerenwerk van Welzijn Eindhoven te vinden zijn. Er is onder
of bijvoorbeeld een container die wekenlang buiten staat andere informatie te vinden over verschillende activiteiten die
kunnen gemeld worden op tel.nr. 040-2386000. Maar ook voor en door jongeren georganiseerd zijn op het gebied van
illegale woningsplitsingen en verbouwingen. Overlast van sport, cultuur, ontmoeting en vrije tijd. Elk jongencentrum heeft
bijvoorbeeld hangjongeren kan men melden aan de politie op een eigen pagina op de website, en is per wijk te vinden. Er is
tel.nr. 0900-8844, of melden via de gele kaarten of coördinatoren ruimte voor vragen, informatie, advies en ondersteuning, onder
van onze Buurtpreventie.
andere met betrekking tot vrijwilligerswerk, (school)
maatschappelijk werk, dak- en thuislozen en jonge moeders.
Verder hebben we zaken als ongewenste graffiti besproken.
Ook hier geld dat men dit het beste kan melden. Helaas is het Kortom, een complete website voor jongeren in Eindhoven!
schoonmaken de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. www.jongerenineindhoven.nl

Nieuwe website Welzijn
Eindhoven voor jongeren!
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Whazz Dah?

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

Zomaar opeens wat geknor en gesnuif
in de struiken in de Rochusbuurt ....

Bestuursleden gezocht
Na twee jaar voorzitterschap wil Frank van der Laak het stokje overdragen aan iemand
anders. Op de jaarvergadering heb ik al het ideale scenario geopperd: namelijk dat alle
commissies, werkgroepen vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Dan zijn de lijnen kort
en kunnen de zaken direct teruggekoppeld worden. Ik besef goed dat de vrijwilligers in
de werkgroepen al de nodige tijd in buurtactiviteiten steken dus misschien is het goed
om ook eens te kijken of er andere buurtbewoners te vinden zijn.
Hoeveel tijd kost dat nou een plekje innemen in het bestuur? Het bestuur vergadert een
keer per maand (behalve in zomervakantie) en meteen daaraan gekoppeld houden we
het buurtcafé. (elke eerste maandag van de maand) Daarnaast hebben we regelmatig
overleg met gemeente. Je komt uit op zo’n twee avonden per maand tijdsinvestering.
Het doel van het bestuur is bevorderen van de leefbaarheid binnen de Rochusbuurt. Dat
doen we bijvoorbeeld door het financieel ondersteunen van de diverse werkgroepen en
commissies. We hebben goede contacten bij gemeente die ons ondersteunen in onze
doelstellingen. Het is vooral ook gezellig dus kom gewoon een keer vrijblijvend een
bestuursvergadering bijwonen of gezellig buurten op het buurtcafé.
Maandag 1 juni is Tweede Pinksterdag dus het eerstvolgende buurtcafé is maandag
6 juli.
Tot dan!
Albert van der Grinten
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Markante buurtbewoner
Voornaam: Charles		
Wat is er markant aan Charles: Charles is een bezorger van de
Rochusnieuws
En: Toen in de Rochusbuurt neerstreek is hij meteen gaan
bezorgen (’95)
En: Hij gaat verhuizen naar het Witte Dorp
Laatste bezorgronde: Dit krantje
Bezorg herinneringen: goede!!
Favoriete straat: Nee! Hij heeft er velen gehad en allemaal even
leuk

Vervelende brievenbussen: Ja, hoge. Want dan moest hij Iris
optillen om het krantje erin te doen
Wat zal je missen: de straat BBQ
Straat: Millenbergstraat
Leeftijd: 43
Beroep: pensioenadviseur fondsen
Kinderen: Luuk, Thijs en Iris
Favoriete muziek: Talk Talk, Simple Minds en U2
Laatst gelezen boek: Labyrinth van Kate Moss
Laatste film: Alles is liefde
Hobby’s: Waterpolo
Een dag doorbrengen met: Petra
Favoriete man: mijn opa
Favoriete vrouw: Petra
Hekel aan: dwarsliggers
Passie: gezin, werk en waterpolo
Favoriete eten: mexicaans
De Rochusbuurt is ...: een dorp in de stad
Positief aan de Rochusbuurt: rust
Negatief aan de Rochusbuurt: parkeerellende
Lievelingskleur: blauw
Favoriete drank: cognac
Beste eigenschap: doorzettingsvermogen
Slechtste eigenschap: kan iets makkelijk uitstellen
Favoriete vakantiebestemming: Frankrijk

Te huur gevraagd:
Opslag cq. werk, atelierruimte in Stratum of directe omgeving.
Tevens woonruimte gezocht in de zelfde omgeving.

Reacties graag naar paul.r@hccnet.nl
06 212 311 75 Paul Rötschke
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Verslag algemene buurtvergadering
Rochusbuurtvereniging

Maandag 6 april 2009
Aanwezig 32 personen
Namens gemeente Eindhoven: Ton Overkamp (afdeling VergunningenToezicht en Handhaving) en Inez Wagemakers
(contactpersoon Stadsdeelteam Stratum)
Notulist: Albert van der Grinten
1)	Woningsplitsing in de Rochusbuurt
	Ton Overkamp geeft uitleg hoe de wet in elkaar zit en hoe de gemeente Eindhoven er mee omgaat. Het is belangrijk
te weten dat het bestuursrecht anders werkt als het strafrecht.De politie geeft bv. een bekeuring, een overtreder voelt
dit direct in zijn portemonnee. (valt onder strafrecht). Bij bestuursrechtzaken zijn de termijnen veel langer; achter de
schermen wordt er aan gewerkt om overtreders aan te pakken, maar dit is niet direct zichtbaar. Naast veiligheidsaspecten
(brandgevaar) worden ook bouwtechnische zaken bekeken.Een belangrijk instrument om woningsplitsing te verbieden
lijkt de parkeernorm. Maar niemand weet precies hoe die normen zijn. Ton zoekt het uit en stuurt ons die toe.
	De Rochusbuurt krijgt nu wel extra aandacht, men gaat een leefbaarheidtoets houden. Dat betekent dat men op
bepaalde plekken (rondom gesplitste woningen) in kaart gaat brengen hoe het staat met de parkeerdruk, klachten
over geluidsoverlast, afval enz.
	Belangrijk is dat bewoners zaken melden. Of het nu gaat om het vermoeden van illegale verbouwing, geluidsoverlast
of afval. Dit kan via de buurtpreventie of via het tel.nr. van de de gemeente: 2386000.
	Afspraken: Ton zoekt uit wat maatwerk-voorschriftbesluit inhoud. Ton stuurt parkeernormen op.
	 Bestuur buurtvereniging zorgt voor z.g. brandlijst: woningen die gesplitst zijn en waar we een leefbaarheidtoets
willen.
2)	Buurtschouw: op donderdag 9 april a.s. is er een buurtschouw, samen met vertegenwoordigers politie, gebiedsbeheerder
gemeente, stadsdeel Stratum en Welzijn Eindhoven gaan we problemen bekijken en kijken naar mogelijke oplossingen.
De aanwezigen wordt gevraagd om punten op te schrijven zodat die meegenomen kunnen worden.
3) Bestuur: Roland geeft uitleg bij het financiële verslag van 2008, de aanwezigen keuren het verslag goed.
	Buurthuis: we hebben ondersteuning gevraagd bij wethouder Fiers omdat we graag een zelfstandig buurthuis willen
houden. Mevr.Fiers heeft geantwoord dat we het zelf met Wooninc. uit moeten zoeken. Ons voorstel voor Romerohof 13
is door Wooninc. afgewezen.
	We mogen straks waarschijnlijk een ruimte huren in de Blauwververij, de vraag is of we dat kunnen betalen.
Web-site: Roland is bezig geweest met het ontwerpen van een nieuwe web-site. Deze zal binnenkort gelanceerd
worden.
	Frank van der Laak gaat deze zomer stoppen met het bestuur. We zoeken dus versterking, het ideale scenario is dat
alle werkgroepen vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Dit is een hint… Nieuwe bestuursleden gezocht dus!

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

Helpende handen en/of
ideeën
bij
buurtactiviteiten zijn welkom!
Info: suzanne.
keuning@chello.nl of
anneliesvandenboogaart@hotmail.com
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Rochus culinair
Al drie jaar op een rij hebben de bewoners van de kortste
straat met de langste naam (Willem van Millenberchstraat)
gezamenlijk een straatbarbecue gehad in de speeltuin van de
Hoefkestraat. Een deel van de achtertuinen komt daarop uit,
dus een logische maar vooral ook gezellige locatie.
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BBQ Salade

bijgerecht 4 tot 6 personen (geheim recept van de groenten
boer uit Oisterwijk dus succes gegarandeerd!)

Benodigdheden:
• spitskool (voorgesneden AH)
• wortel (klein zakje, voorgesneden)
• 1 grote of 2 kleine rode uien
Organisatieduo Joost en Rob zorgen steeds voor een heerlijk • basterdsuiker
maal, althans, de ingrediënten die daarvoor nodig zijn. Bij • tartaarsaus (pot merk DL)
aankomst ligt er een zeer gevarieerde vleesschotel te wachten in
een gekoelde vitrine en voor de vegetarische bewoners een Bereidingswijze:
vegetarische hap! Ook is er ovenvers stokbrood, lekkere salades Doe de spitskool, de geraspte wortel, en de fijngesneden rode ui
en sausjes. Iedereen neemt zijn eigen drank en stoel mee; succes in een ruime saladeschaal. Strooi daarover wat basterdsuiker en
verzekerd! Twee grote BBQ’s en bijpassend gereedschap, borden roer alles door elkaar. Voeg daarna 2/3 van de tartaarsaus toe.
en bestek, alles is verzorgd. Ieder jaar is er meer aankleding in de Proef of de suiker en de saus in verhouding staan, voeg evt. naar
vorm van lampjes, kaarsjes, muziek en zelfs het kampvuurtje smaak nog meer saus of suiker toe. Nogmaals alles goed door
voor de kinderen (met marshmallows) is niet meer weg te elkaar roeren en klaar……
denken bij onze jaarlijkse activiteit. De zon doet ook leuk mee,
want keer op keer waren het lekker warme zwoele zomeravonden. Smakelijk eten!
De bomen dienen als paraplu voor eventuele regendruppels.
Tot nu toe is nagenoeg de hele straat van de partij geweest,
zodat er volop kennis gemaakt kon worden, maar uiteraard ook
ruim bijgekletst kon worden met de buren die je meestal vaak
maar even en dus veel te kort spreekt. Hopelijk zien we het
organisatieduo snel weer verschijnen voor de uitnodiging van
dit jaar!!
Met de zomer in het verschiet, zal er met regelmaat weer een
heerlijke BBQ-lucht door onze buurt gaan. kan en mag ik jullie
bijgaand recept zeker niet onthouden. Het is ingezonden door
Frans Kalf, die aangeeft dat ieder die deze salade proeft het
recept wil hebben. Succes verzekerd!

Meditaties in
ons buurthuis:
Je bent van harte welkom !
Suwasani van Zummeren
Kettingstraat 22
Eindhoven
tel: 040-2115881
www.genietenvanmeditatie.nl
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Puzzel

Grijs, Groen en
Papier

Streep onderstaande woorden betrekking hebben op auto’s weg.
De resterende letters vormen de oplossing.
Deze staat elders in dit Rochusnieuws.
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STARTER
STUUR
TAKT
TOERENTELLER
TREKHAAK
TUNING
WIEL
WIELDOP

Grijze bak
Dinsdag
9 en 23 juni, 7 juli
Groene bak
Dinsdag
2, 16 en 30 juni, 14 juli
Oud papier
Woensdag
10 en 24 juni, 8 juli
Milieustraten & gratis compost
De milieustraten zijn gratis toegankelijk
op vertoon van de stadspas. Daarnaast
biedt milieustraat Lodewijkstraat 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

Colofon
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
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