Stratums dorpsfeest
Ook in deze buurtkrant waren we er al lang mee bezig, het interview vooraf, het programma, de
gebeurtenis. We wisten dat het iets bijzonders zou worden, dat feest ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de fietsenzaak van de gebroeders van Gestel. Misschien kon het weer nog de lol
bederven?!
Nou, we hebben
het geweten! Wat
een knalfeest was
het, ook dankzij de
voorbereidingen
van meer dan 2
jaar, werkelijk niets
was aan het toeval
overgelaten! We
hadden natuurlijk
de muziek en wat
te drinken, maar
ook het gigantische
podium, de EHBOpost, de parade van
old-time brommers
en motoren, de
fietsen, het schaakspel.
Voor de kinderen
de suikerspin, de
draaimolen, de verschillende springkussens en het schminken. aar ook de heerlijke zitplaatsen midden op straat,
de gezellige barretjes en –natuurlijk- de zon! Iedereen genoot volop en nog het meest, de broers
zelf! ’s Morgens zag ik Martien nog zenuwachtig rondrennen, nog steeds in zijn fietsenmakeroutfit (campingsmoking!) met kabels en stekkers. Het startschot van de “tour de élégance”, de
rondrit van de oude brommers; ik herkende
nog de Zundapp en de Tomos, nu broederlijk
naast elkaar, vroeger zou dat niet mogelijk zijn
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Buurt-info Redactioneel
Buurtbestuur
Roland Heijman
Albert van der Grinten
www.rochusbuurt.nl
info@rochusbuurt.nl

Tel: 211 12 32
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

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

Wat een bedrijvigheid, de laatste weken voor de zomervakantie! Er
wordt flink geklust aan tuinen en huizen, gelet op bouwmaterialen, machinegeluiden en buurtgenoten in klustenue. Huizen worden verbouwd
en/of uitgebouwd, tuinen worden opnieuw aangelegd, houtwerk wordt
geschilderd, zolders worden leeggeruimd; overal wordt hard gewerkt!
Zelfs de gemeente draagt haar steentje bij, want wanneer deze krant in
de bus verschijnt zijn de straten van onze wijk grondig schoongeveegd,
waarbij het de bedoeling was dat de straten autovrij waren….
Zo is er vast ook veel opgeruimd in de Rochusbuurt, want de jaarlijkse
RochusRommelmarkt was een groot succes! Nog voor het openen van
de markt was het al een drukte van jewelste en werd er flink gehandeld.
Veel buurtbewoners waren er te vinden, net als bij het eeuwfeest van
de familie van Gestel die zich nu hofleverancier mag noemen. Wat een
feest! Perfect georganiseerd, vertier voor jong en oud, voor elk wat wils!
Verderop uiteraard meer aandacht en foto’s van deze festijnen!
Natuurlijk maken we ook nader kennis met een jonge en wat oudere
buurtbewoner in de items Kids Talk en Markante Buurtbewoner. We
lezen het laatste nieuws over de nieuwbouw en krijgen inzage in de
aanbouw van de Hasselbraam. Met daarbij alle vaste onderwerpen heeft
de Redactie bepaald geen last van komkommertijd. Wij wensen u veel
leesplezier en een fijne zomervakantie!
Tot Rochus!

Oplossing puzzel. 105:
Straatcoordinator
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Speeltuincommissie
Reeds enige tijd zijn we bij de Speeltuincommissie bezig met een verbetering van de Speeltuin aan de Hoefkesstraat. In
eerste instantie zijn onze wensen neergelegd bij de Inez Wagemakers, van de gemeente Eindhoven.
De gemeente heeft daarbij toegezegd budget beschikbaar te hebben om de speeltuin wat te "upgraden". Vervolgens heeft
men de huidige staat van de speeltuin beoordeeld. Daarbij hebben ze geconstateerd dat veel van de huidige toestellen
verouderd zijn & sowieso vervangen dienen te worden. Het zand voldoet niet meer aan de nieuwe regelgeving - en zal dus
tevens vervangen moeten worden.
Vervolgens hebben we een voorstel ontvangen voor de vernieuwing. Dit voorstel bevat:
- Een nieuw klimrek/glijbaan voor de jeugd.
- Een nieuw klimrek/glijbaan voor de peuters.
- Een dubbele schommel in plaats van de enkele.
- Een nieuwe auto & wipkip.
- Behoud van de wip.
- Extra bankje (links) in de zon
Op het voorstel hebben we gereageerd met de nog openstaande wensen, die betrekking hebben op het herstel van het groen,
een goede (vlakke) asfaltring, nog wat extra speelopties voor de oudere kinderen en reparatie van hek/sloten/rekken.
Het gehele traject neemt nogal wat tijd in beslag. Hopelijk kan er eind 2009 aan de definitieve uitvoering gewerkt worden.
Trudy Sturkenboom

Bloemenauto
Vergezeld door een stralende zon, met een temperatuur van zo’n 30 graden,
wachtte de kinderen van de Rochusbuurt en Iriswijk op woensdagmiddag 1 juli
jl. een creatieve uitdaging, georganiseerd door Bloemmarie. Opdracht: maak van
de bestelauto een echte bloemenauto! Nou, niets teveel gevraagd aan de ruim
20 kinderen die aan de oproep gehoor hadden gegeven. Wat een opkomst! Het
was te doen bij de Blokhut en het werd een vrolijke kliederboel. Het was volgens
Marieke van Bloemmarie erg leuk om te zien hoe ijverig iedereen bezig was, en

het resultaat is een kleurrijke bloemenauto, versierd met …. Bloemen!
En omdat hij er zo prachtig uitziet,
deed hij vorige week zelfs dienst als
achtergrond voor drie meiden in hun
galajurk. Dat moet vast een kleurrijke
foto geworden zijn!
Daniëlla Keijsers
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veel volk, dat er veel hulp moest worden opgetrommeld aan de bar om iedereen op tijd aan een drankje te kunnen helpen. Dat
kwam natuurlijk ook omdat de broers zelf kwistig consumptiebonnetjes uitdeelden aan ieder die hen feliciteerde!
Toen wat later op de middag de “hijskapel Hard, Zat en Vals” optrad, wederom met de broers op hun blaasinstrumenten, zat de
stemming er ook al goed in. Hoewel Martien als de “rooie” van het stel bekendstaat, was het vooral Toon die rood zag van het
blazen! Wat hebben we genoten.
In de week daarop ging ik nieuwsgierig met een reparatie naar hun fietsenwinkel en heb van hen nog eens gehoord hoe ze het
zelf vonden: “een geweldig leuk en ontspannen dorpsfeest, mooier dan ze hadden durven hopen, zonder rottigheid of andere
tegenvallers, een topervaring!”.
Toon en Martien, namens alle bewoners van de Rochusbuurt, bedankt!
Jacqueline Vriens

Graffity verwijderen?
Graffity is en blijft een bron van ergernis en de meeste buurtbe- een zogenaamde “nul-beurt”, zodat de Rochusbuurt als het
woners die ervaring hebben met de productie van deze jeugdige ware met een schone lei kan beginnen. Bent U een van die 10+
kunstenaars hebben de moed al opgegeven, of ze missen de ken- personen die geïnteresseerd zijn in dit voorstel? Wilt U dan met
nis of de vaardigheid om dit geknoei te lijf te gaan. Een enke- mij contact opnemen? Als er voldoende belangstelling is kan ik
ling blijft het dapper proberen, maar hoe lang nog ? Misschien verdere stappen ondernemen. Als er onvoldoende belangstelling
bestaat er een oplossing. De firma Van der Vleut, die ook voor is blijft het aantobben. Mail of bel: Walther Willems, willems16@
de gemeente werkzaamheden uitvoert, biedt de Rochusbuurt de telfort.nl, Tel: 212 61 93
mogelijkheid – mits er minimaal 10 belangstellenden zijn – om Hebt U al eens op de nieuwe website van de Rochusbuurt
tegen een gereduceerd tarief bij particulieren graffity te verwij- gekeken? Op www.rochusbuurt.nl vindt U allerlei wetenswaarderen. De normale prijs voor verwijderen is E 24,75 per vierkante digheden over onze buurt, alsook de digitale gele kaart! Via dit
meter. Bij minstens 10 klanten uit de Rochusbuurt zou de prijs onderdeel van de website (Buurtpreventie) kunt U vragen en
E 10,65 per vierkante meter worden bij een minimumbeurt klachten en opmerkingen doorgeven. Nooit meer tevergeefs naar
vanaf 0,5 vierkante meter. Het gaat hierbij niet om een contract die papieren gele kaart zoeken. Nooit meer tevergeefs naar de
of abonnement! Details over de te hanteren technieken van laatste Buurtkrant zoeken voor de naam en het telefoonnumverwijdering kunnen nog besproken worden evenals de mogelijk- mer van die en die.Ik heb gehoord dat er mensen zijn die www.
heid tot het eventueel aanbrengen van een “verfwerende”laag. rochusbuurt.nl onder hun favorieten hebben staan. Misschien
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat bij voldoende deelname een idee voor U?
– minstens 10 personen dus – de gemeente garant staat voor Namen de Buurtpreventie, Walther Willems

Website Rochusbuurt:

www.rochusbuurt.nl
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Rommelmarkt
Is het een rommelmarkt, een buurtfeest of een ruilbeurs? Het maakt
helemaal niets uit. Het was een geweldig feest zondag 5 juli jl. Het
was droog, de zon scheen en er waren genoeg mensen om te verkopen,
te ruilen en te buurten. Er was veel te zien, volwassenen, die hun vakantiegeld aan het opplussen waren, kinderen die van hun verdiende
geld weer andere dingen kochten, maar ook Kas die zijn zitzak per
se wilde verkopen omdat hij een computer had gezien, die hij echt
nodig had.
Vergeleken met andere jaren komen er steeds meer hapjes. Naast de
appeltaarten van Aagje, zijn er nu ook belegde broodjes, zelfgebakken appelflappen van Seppe en Dion, pizzapunten en satés van echt
varkensvlees van Caren.
De zaterdag voorafgaand aan de rommelmarkt was de zolder van het
buurthuis opgeruimd. Naast minsten 4 aanhangers met afval zijn er
ook waardevolle spullen gevonden, waarvan we het bestaan waren
vergeten, die op de markt “aan de man zijn gebracht”. Vooral de
textiel van Roelande is goed verkocht en heeft de buurtkas gespekt.
Ook zijn de stelten, die
de opa van Ingrid in een
ver verleden heeft gemaakt weer op de zolder
gevonden.
Het was een groots feest,
waar velen tot de eerste
regenbui om 18.00 uur
van hebben genoten.
Jacqueline Vriens

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Whazzdah Rochus Culinair
Op de zolder van het buurthuis hing
deze poster, helemaal alleen en vergeten; een relikwie, een verwijzing.
Wie weet van deze gebeurtenis nog
iets af, 23 december 1977 in het
buurthuis? Wie was er bij, wie vertelt
ons het verhaal?...

Ongeveer een jaar of twee geleden hebben we in onze straat (de Willem van
Millenberchstraat) met drie stellen een culinair clubje opgericht. Zo’n drie keer
per jaar gaan we bij elkaar op visite en eten dan aan de hand van een thema.
Het stel waarbij die avond het etentje plaatsvindt kiest een thema en maakt het
hoofdgerecht. De twee andere stellen verzorgen het voor- en nagerecht. Inmiddels zijn er al een aantal thema’s aan bod gekomen, die ik natuurlijk even wil
noemen: de eerste keer was het thema ROOD. Het aperitief (welkomstdrankje)
was rood, bijna iedereen had iets roods aangetrokken, rode kaarsen, rode placemats, en Marco Borsato’s “rood” mochten niet ontbreken. We aten een salade
met carpaccio van rode bietjes vooraf, roodbaarsfilet als hoofdgerecht en een
compilatie van rood fruit toe. Andere thema’s waren ‘zomerliefde’, ‘kinderliedjes’, en een keer werd het thema aangekondigd door twee oosterse stokjes
die als uitnodiging in de brievenbus lagen. Grappig genoeg hebben we alle
keren een voortreffelijk bij elkaar passend menu gecreëerd, zonder dat we van
te voren daar ook maar iets over hebben besproken. Eén van de voorwaarden
was dat er onderling niet over gesproken werd. De laatste keer was het thema
‘vreemd(gaan)’. Dit laatste thema behoeft een toevoeging, want inmiddels is
één stel verhuisd naar Asten. ‘Willem van Millenberch gaat vreemd’ was de
aanleiding voor het thema. Rob en Trudy zochten op internet en vonden een
‘vreemd toetje’. Ogenschijnlijk ontzettend vreemde combinaties zorgden voor
een ware culinaire verrassing en absoluut nieuwe smaaksensatie! Het recept
moet dus wel vermeld worden in deze column! Eet smakelijk!
Daniëlla Keijsers

Recept
Aardbeien met groene peper en knoflookijs
Aardbeien met groene peper
Aardbeienpuree: 1 dl water, 500 gram aardbeien, 100 gram suiker
Saus: 100 gram suiker. 1 dl Grand Marnier, 2 theelepels groene peperkorrels uit een potje
Om te garneren: 250 gram aardbeien, (knoflook)ijs
Doe het water en de aardbeien in een pan en bestrooi met de suiker. Breng ze aan de kook en
laat ze dan ongeveer 1 minuut op een hoog vuur doorkoken. Doe de massa en een blender en
pureer tot je een mooie massa hebt. Wrijf de puree door een haarzeef. Doe de suiker in een
sauspan en laat ze op een zacht vuur carameliseren. Voeg de grand Marnier toe en de peperkorrels. doe de siroop bij de aardbeienpuree en roer goed. Laat de saus afkoelen. nijd de aardbeien
doormidden en leg ze in een kring op de borden. Giet de aardbeiensaus binnen de kring en leg
in het midden twee bolletjes roomijs.
Knoflookijs
1 liter slagroom, 400 gram eieren (inhoud niet met buitenkant eierschaal in contact brengen en handen wassen), 100 gram eidooier,
280 gram suiker, 16 gram knoflookpulp. Hulpmiddelen: Slagroomklopper, pan, schaal, koelkast
Pel van een bol grote knoflook een aantal tenen en maak hier pulp van.
Klop de slagroom tot yoghurtdikte op en zet het in de koelkast. De eierdooiers, het ei en suiker au bain marie tot een luchtige
massa warm kloppen. De slagroom en knoflookpulp hierdoor mengen. Blijven kloppen tot massa geheel afgekoeld is. Giet het
mengsel in een schaal en zet 24 uur in de diepvries.
Serveren: Dien op in bolletjes in mooie ijscoupes. Werk af met een chocoladeblaadjes of basilicumblaadjes.
Noot: oorspronkelijke recept: boekje "Koken als Kaatje".
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Markante buurtbewoner
Voornaam

Jan

Straat:

Willem van Hornestraat

Leeftijd:

54

Beroep:

docent

Kinderen:

geen

Laatst gelezen boek:

Kinderen met dyscalculie

Laatste film:

Groetjes uit Libanon

Hobby’s:

Lezen , niks doen en klussen

Een dag doorbrengen met:

vrienden

Favoriete man:

Urbanus

Favoriete vrouw:

mijn moeder

Hekel aan:

zeveraars

Passie:

werken

Favoriete eten:

visgerechten

Favoriete muziek:

Pink Floyd, Elvis, The Beatles, Vuile Mong

De Rochusbuurt is ...:

geweldig

Positief aan de Rochusbuurt:

gemoedelijke sfeer en alles op loopafstand

Negatief aan de Rochusbuurt:

parkeerprobleem

Lievelingskleur:

blauw

Favoriete drank:

Duvel en wijn

Beste eigenschap:

geduldig en behulpzaam

Slechtste eigenschap:

geen respect voor deadlines

Favoriete schrijver:

wisselend, momenteel Mankell

Favoriete kunstenaar:

geen speciale

Favoriete vakantiebestemming:

waar iets te zien is
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Buurtpreventie Nieuwbouwplannen Wooninc.
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

“Wanneer start de nieuwbouw?”: is een veel gestelde vraag. Die vraag is eigenlijk op dit
moment niet te beantwoorden. Begin dit jaar heeft B&W de bouwplannen vrijgesteld
van het geldende bestemmingsplan. Onder andere de buurtvereniging heeft, begin
maart, tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de rechtbank in Den Bosch. Deze
beroepsprocedure duurt één jaar en zal dus pas maart volgend jaar bij de rechtbank
behandeld worden.
Tot die tijd hoeft Wooninc. echter niet werkloos af te wachten. In een nieuwsbrief
aan de buurtbewoners heeft zij dan ook laten weten na de vakantie te starten met het
aanvragen van de bouwvergunning. Zij is van plan om de bouwplannen in verschillende onderdelen op te splitsen. Voor deze verschillende onderdelen gaan zij aparte
bouwvergunningen aan vragen.
Dit kan voor- en nadelen hebben. Een voordeel is dat deelprojecten van de bouwplannen waar weinig of geen bezwaren tegen zijn, zoals bijvoorbeeld de herbouw van de
brandpanden aan de Rochusstraat of de renovatie van de Blauwververij, relatief snel
van start zouden kunnen gaan.
Nadeel is echter dat ook al deze bouwaanvragen weer het formele inspraaktraject ingaan. Tegen elke afgifte van een bouwvergunning door de gemeente is beroep mogelijk
bij de Rechtbank. De Rechtbank moet hierbij elke keer ook weer de vrijstelling van
het bestemmingsplan beoordelen. Gevolg hiervan kan zijn dat er een enorme onoverzichtelijke brij van bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen kan
ontstaan, waarvan geen mens de uitkomst kan voorspellen.

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

Overheden en ontwikkelaars klagen vaak over de hoeveelheid inspraakmogelijkheden
die burgers tot hun beschikking hebben. In de Rochusbuurt hadden de plannen in
maximaal drie – relatief eenvoudige - procedures afgewerkt kunnen worden. Er wordt
echter gekozen voor een veelvoud hiervan. Waarom? Dat laat zich raden!

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

Namens de werkgroep Nieuwbouw
Frank van der Laak
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Kidstalk estafette Geslaagde
opruimactie

In dit stukje van het Rochusnieuws is de jeugd van onze
buurt aan het woord. Mike
interviewt Jon Cornelissen.
Wie ben je?
Jon is 11 jaar oud en hij zit op
de Hasselbraam in groep 6.
Zijn vader is Koos, zijn moeder
is Cora en hij heeft een broer
Lex.

Wat is je lievelings....?
Jon eet het liefst pizza en chocolade. Op school vindt hij gym leuk. Jon kijkt op TV graag naar
Huntik. Zijn lievelingskleur is brons. Jon vindt een poes een leuk
dier. Hij gaat het liefst op vakantie in Nederland.
Hekel en hobby’s
Jon heeft een hekel aan poepen? En vindt het leuk om Metin2
te spelen.
Wat voor eigenschappen heb je?
Jon’s slechtste eigenschap is dat hij veel scheld. Zijn beste is dat
hij heel aardig is.
Wie zou je graag willen zijn?
Een gamemaster bij Metin2
Wat wil Jon later worden?
Kok.
Wie wil je de volgende keer in kids talk?
Jon gaat vragen of Kas de volgende keer wil.

Goh, wat was het weer lekker ouderwetse Rochusdag,
zaterdag 4 juli jl. Met zo'n 10 mensen hebben we de
zolder van het buurthuis opgeruimd. We vormden
een ketting om het naar beneden halen van de spullen
makkelijker te maken. Want wat was er een hoop zooi
verzameld door de jaren heen.
Logistiek dreigde het even mis te gaan omdat de twee
besproken aanhangers inmiddels andere taken hadden.
Maarten heeft ons uit de brand geholpen door zijn bus
ter beschikking te stellen. Maar liefst 4 keer zijn we
met een stampvolle bus naar het stort gereden! Ine
had voor wat lekkers bij de koffie gezorgd, dat hadden
we verdiend tussen het sjouwen door...
Jan, Peter, Henk, Ine, Ralph, Frank, Roland, Coby,
Maarten: reuze bedankt voor de inzet, ik vond het
lekker soepel verlopen, iedereen was enthousiast en
niets was te veel. Wat is het toch heerlijk wonen in de
Rochusbuurt. De waardevolle spullen zijn op de rommelmarkt verkocht ten bate van de buurtkas.
Nogmaals iedereen bedankt voor de fijne dag.
Namens het bestuur,
Albert van der Grinten
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Buurtbewoners overzee
Gedurende hun verblijf in Singapore volgen we onze buurtbewoners, die de
Rochusbuurt tijdelijk vaarwel gezegd hebben. De familie Verheul; Fulco, Brigitte,
Pepijn, Eva en een baby die nog in mama’s buik rondzwemt, doet via email verslag!
De kinderen hebben nu drie weken vakantie

bij vriendjes spelen, of zijn vriendjes komen

er op zitten en nog vijf weken te gaan, en dus

bij ons. Switchen tussen Nederlands en engels

gaan we op vakantie naar Maleisie. Met de

doet hij goed. Hij lijk feilloos aan te voelen

En wat betreft werk, want daarvoor zit ik

auto, meteen hier de grens over. Want Brigit

tegen wie hij engels moet praten, en tegen wie

tenslotte hier, de economische crisis heeft er

mag niet meer vliegen met haar zwangere

Nederlands. Eva blijft na de vakantie naar de

behoorlijk ingehakt. Toch is het druk op het

buik. Ze begint aardig uit te dijen en over 1,5

peuterspeelzaal gaan, en zal in januari naar

werk en heb ik in het 2e kwartaal veel gereisd

maand is het zover, dan moet nummer 3 er

groep 1 gaan.

(3x in Nederland geweest). De crisis is hier

zijn. We weten niet of het een jongen of een

goed te merken,een economie die gewend is

meisje wordt, dus dat is een grote verrassing.

De kinderen zwemmen nu het vakantie is nog

groei van bijna 10% per jaar, is in 2008 met 15%

Pepijn en met name Eva zijn helemaal vol

veel meer, 4 tot 5 keer in de week. Pepijn heeft

gekrompen. Overigens lijkt de opwaartse lijn

van verwachting, Eva loopt de hele dag met

intussen zijn zwemdiploma A en is de clubkam-

te pakken want vastgoed prijzen die hier bijna

haar 2 poppen die haar eigen baby's zijn. De

pioen borstcrawl voor jongens tot 6 jaar, met

gehalveerd waren, zijn intussen alweer aan

zwangerschap wordt nu toch wel zwaar, zeker

schoolslag werd hij 2e. Op foto zie je 'm trots

het stijgen en ook de Singaporese economie is

in dit klimaat waar het altijd 30 graden is,

in het 2e kwartaal met 15% gestegen. Dus je

maar het zwembad bij de Holllandse Club

ziet het, het gaat hard omlaag, maar ook hard

brengt dan gelukkig verkoeling. De medische

omhoog. Desondanks hebben veel wester-

zorg tijdens zwangerschappen is wel anders

lingen Singapore (noodgedwongen) moeten

dan in Nederland. In Singapore sta je altijd

verlaten omdat de bedrijven de uitgezonden

onder controle van een gynaecoloog, ook als

werknemers voortijdig terughalen. We hebben

daar geen aanleiding voor is. Daarnaast wil-

regelmatig gezinnen gezien waarbij binnen 1

len ze bij iedere maandelijkse controle allerlei

jaar na aankomst men alweer terugging wegens

bloedtesten doen. Ook dat we geen

reorganisatie, allemaal heel vervelend als je je

Vlokkentest willen (test voor Down syndroom)
werd een aantal keren gevraagd of we dat echt
wel zeker weten. Thuis bevallen komt hier niet
of nauwelijks voor, ziekenhuisbevallingen zijn
de normale gang van zaken. Toen we laatst zeiden dat in Nederland thuisbevallingen normaal
zijn werd ons doodleuk gemeld dat het in Azië
alleen gebeurd onder de armen die geen geld
voor het ziekenhuis hebben.
De zomervakantie is eind juni hier begonnen.
Pepijn gaat na de vakantie naar groep 2. Hij
heeft het erg naar zijn zin op school, is vaak

instelt op een paar jaar verblijf hier.
met zijn 2 medailles. Eva heeft ook zwemles
nu, en springt vrolijk van de duikplank in het

Wij zijn onlangs ook voorzichtig aan onze

diepe dus die gaat ook als een speer. Ondanks

terugkeer gaan denken, dat duurt nog ruim

dat we dit heel normaal vinden hier, is het toch

een jaar maar toch. Bijvoorbeeld school voor

heel bijzonder dat de kinderen op die leeftijd

de kinderen regelen en dat valt niet mee want

al zo goed zwemmen. Zo heb ik met Pepijn

dan merk dat Nederland een land van wacht-

in Borneo op vakantie nog gesnorkeld in de

lijsten is. Dat is iets wat je in Singapore niet

zuid-Chinese zee, wie kan dat nou zeggen als

kent, niet in de medische zorg, niet bij scholen,

ie 5 jaar oud is. Aan de andere kant, fietsen

nergens. Wel is alles veel commerciëler maar

doen ze hier

ook het service niveau hoger. Al met al is de

nauwelijks dus daar loopt hij weer achter. Onze

kwaliteit van leven prima hier. Maar voor we

vakantie begin april in Borneo was erg leuk,

terugkomen, krijgen we nog een hoop(kraam)

paar dagen zon, zee en strand en een paar da-

bezoek. De opa's en oma's zijn nog van plan

gen jungle. Op een bootje over de rivier met aan

voor een 2e keer te komen, en ook mijn zus en

weerszijden alleen maar tropisch regenwoud.

Brigit's broer komen met aanhang en kinde-

En dan vervolgens zie je allerlei apen, vogels

ren nog langs. Vrienden van ons hebben nog

maar ook wilde olifanten en een wilde orang-

plannen dus hopelijk hebben we tijd genoeg

oetang. Erg indrukwekkend en dan begrijp je

om onze eigen plannen nog waar te maken.

waarom de ontbossing desastreus is voor die

Wordt vervolgd!

dieren.

Fulco, d.d. 17 juli.

juli 2009

Rochusnieuws 105 Pagina 11

Hasselbraam
In de 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 de beslommeringen rond deze nieuwbouw.
Half juni is de verbouwing aan de school dan ein-

de achterkant van de school, bij de parkeerplaatsen

delijk gestart. De voorbereidingen hebben veel tijd

het hekwerk vervangen voor een hekwerk dat de

en overleg gekost met alle partijen. Vanuit school is

aannemer kan openen en sluiten. Dus alle bouw-

bouwadviesgroep opgericht. Hierin zitten directie,

materialen zullen via de achterkant van de school

ouders en leerkrachten, die gevraagd zijn om mee

worden aangeleverd. Gelukkig wordt hiervoor de

te denken over de verbouwing van de school.

Tuinstraat niet gebruikt. De rechterpoort van de

Vrijdag 12 juni jl. is de aannemer gestart met aan

school zou worden afgebroken en het scheelt een
hoop vrachtverkeer door de wijk. Als er af en toe toch een vrachtwagen voor school door de wijk gaat is het een verdwaalde chauffeur
Doordat het schoolplein voor een groot deel wordt gebruikt voor
opslag, bouwkeet e.d. kan het plein maar deels gebruikt worden voor
schoolactiviteiten. Daarom wordt regelmatig ’s middags uitgeweken
naar de speeltuin in de wijk. Hierdoor kunnen de allerkleinste toch
even lekker lopen en ravotten.Ouders kunnen kinderen niet meer via
de achteringang halen of brengen. En dus is hiervoor ook de voor en
zij-ingang van de school in gebruik genomen. Ook is er een rooster
gemaakt voor de pauzes en het overblijven van de kinderen.
Het doorbreken en slopen van de oude muren is gepland in de
zomer- en de herfstvakantie. Dit zodat de lessen zo min mogelijk
hinder van de verbouwing ondervinden.

We hebben als school alle veiligheid in acht genomen voor onze
kinderen, ouders en teamleden. Er volgt nu een drukke tijd van bouwactiviteiten.
Op onze web-site van de school hebben we een aparte link gemaakt voor betrokkenen die willen reageren op de bouwzaken. Alle
op- en aanmerkingen worden meegenomen in de bouwadviesgroep.
Walter Huijbregts
Aangezien ik in het komende schooljaar een nieuwe functie op een andere school heb aanvaard, zal de berichtgeving over de verbouwing
op termijn door mijn opvolger worden overgenomen.

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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Puzzel

Grijs, Groen en
Papier

Streep onderstaande woorden horizontaal, vertikaal of diagonaal weg.
De resterende letters vormen de oplossing.
Deze staat elders in dit Rochusnieuws.
Bilderdyk
Dadel
Demer
Don Bosco
Donk
Dukas
Ede
Edelweiss
Elzent
S
L
E
D
N
O
V
S
I
U
H
T
S
A
G

G
T
M
T
S
O
O
R
L
E
K
E
T
S
I

Linde
Nantes
Narbonne
Nestor
Oranje
Orgerus
Reims
Riel
Rochus

Erato
Gasthuis
Geldrop
Gilde
Helmers
Hoefke
Jeruzalem
Lama
Leender
E
L
Z
E
N
T
H
O
E
F
K
E
I
O
L

L
L
Z
C
L
I
N
D
E
Y
A
N
T
A
D

D
E
E
T
R
A
M
S
D
N
T
A
M
A
E

R
O
E
D
I
O
S
R
I
J
R
A
G
I
R

O P
H R
N E
N K
A D
M D
E S
U R
O R
E O
D W
EC
H T
R E
S I

M
S
A
L
L
E
I
N
N
E
S
L
O
M
U

L
U
U
I
M
S
R
B
A
S
J
A
E
E
R

A
H
B
R
O
E
O
R
R
N
N
N
K
D
K

Rode Kruis
Rubens
Schalm
Schie
Sint Joris
Smitz
Stekelroos
Tapir

H
C
L
D
E
S
R
V
E
I
T
E
A
U
E

C
O
U
E
C
G
R
S
E
I
P
E
B
R
D

S
R
A
O
I
O
T
D
I
N
M
A
S
U
O

T
U
I
N
A
R
B
O
N
N
E
S
T
O
R

Grijze bak
Dinsdag
4, 18 augustus, 1, 15, 29 september
Groene bak
Dinsdag
28 juli, 11, 25 augustus, 5, 19 september
Oud papier
Woensdag
5, 19 augustus, 2, 16, 30 september
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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