Running Dinner

Van Gestel
Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone
lekkerbekken wordt het zaterdag 7 november Hofleverancier
a.s. weer een culinaire avond vol verrassingen in
de Rochusbuurt.

Het Running Dinner bestaat uit 3 gangen: voor- hoofd- en
nagerecht. Van tevoren krijg je te horen welk gerecht jij/
jullie moet(en) maken.
Is het een voorgerecht dan wacht je thuis op je eetgasten
(max. 6). Is het een hoofd- of nagerecht dan krijg je thuis
een telefoontje waar je verwacht wordt voor het eten van
het voorgerecht. Hierna wordt door de gastheer/vrouw de
envelop geopend met daarin de adressen waar jullie naar
toe gaan voor het hoofdgerecht. Sommigen gaan dus naar
huis, anderen gaan naar een nieuwe spannende locatie.
Na het hoofdgerecht volgt weer een nieuwe envelop. Je zit
steeds met andere mensen aan tafel en dat maakt het nou
zo leuk en verrassend. Het maakt ook niet uit of je van
goede of gewone culinaire huize komt; het gaat om de
gezelligheid.
Aan het einde van de avond is er koffie/thee/drankje met
lekkers op een speciale plaats ergens in de Rochusbuurt
waar we allemaal samen komen. De avond begint om
19:00 uur en duurt tot???
Wil je meedoen? Geef je dan op via de flyer die
binnenkort bij je in de bus valt, via Suzanne: suzanne.
keuning@chello.nl of via Annelies:
anneliesvandenboogaart@hotmail.com.,

Inhoud
2
2
2
2
3
3
4
5
6
7
7
7
8
9
9
9
10
10
10

In café Caravelle zou burgemeester Rob
van Gijzel komen om namens koningin
Beatrix het wapenschild dat hoort bij
de titel van hofleverancier uit te reiken.
Wat betekent hofleverancier nou
eigenlijk? De titel hofleverancier is voor
de eerste keer gebruikt door koning
Lodewijk Napoleon (1806 – 1810 koning
van Nederland). De titel die toen
'koopman des konings' werd genoemd,
werd verleend aan bedrijven, die
hiermee konden laten zien dat ze in de
smaak vielen bij het koningshuis. In
1834 waren er in Nederland 93
hofleveranciers. Soms werden deze
schilden nagemaakt en op de gevel van
een bedrijf gezet. Koningin Beatrix heeft
het beleid weer aangepakt en
lees verder op pagina 4
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Of het vergeten was tijdens het
geweldige feest in juni jl., toen de zaak
van Gebroeders van Gestel 100 jaar
bestond of dat het expres is gebeurd om
alsnog in september iets te vieren, zullen
we nooit weten. Het is wel een feit dat
op woensdag 3 september de zaak van
de Gebroeders van Gestel weer het
middelpunt van de belangstelling was.
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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

Als deze krant op de buurtmat valt, is het herfst, de zomer is voorbij. Als redactie
beginnen we weer met een volgend seizoen, zoals het er uitziet met minder leden.
Daniella gaat na 4 jaar de redactie verlaten omdat
ze samen met Edwin en Wisse gaat verhuizen.
Daniella is verantwoordelijk geweest voor de
vrolijke verhalen van “Buurtbewoners Overzee”,
heeft lang samen met Liza achter de buurtkinderen
gelopen voor Kids Talk, zorgde voor de lekkere recepten (vandaag het laatste), maar
heeft ook over verdrietig dingen geschreven toen hun zoon Hidde kort na de geboorte
is overleden. We zullen Daniella missen en denken met plezier terug aan de lekkere
paella die ze heeft gemaakt bij haar afscheid. Het ga je goed!

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

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom 		
robentru@hetnet.nl

Tel: 211 14 10

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

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

In deze editie weer veel nieuws over onze buurt; de Buurtpreventie probeert alle
muren graffitivrij te krijgen, het bestuur nodigt iedereen uit voor het komende
Buurtcafé, zijn er twee vreemd verpakte bakken gesignaleerd, maken we kennis met
de interim-directeur van De Hasselbraam en blijft het Kids Talk estafettestokje door
de buurt rondgaan. Het Running Dinner komt er weer aan en de rubriek Vraag en
Aanbod is terug van weggeweest!
Kopijsluiting volgend Rochusnieuws is 21 oktober a.s.
Tot Rochus

Buurtvergadering & Buurtcafé
Maandag 5 oktober a.s. in het buurthuis:
				 - Bestuursvergadering om 19.30 uur
				 - Buurtcafé om 20.30 uur

Alweer graffiti?!
In het vorige Rochusnieuws schreef ik een stukje over graffiti. Dat ging met name
over het verwijderen of liever gezegd laten verwijderen daarvan. Ik vroeg mensen
om mij te laten weten of ze wilden meedoen aan de poging om 10 graffitislachtoffers
te verzamelen en op die manier tegen een gereduceerde prijs van hun vervuilde
muren af te komen.

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

Tel: 238 60 00

Tot nog toe hebben zich vier (4) personen gemeld met een graffiti probleem. Ook
een vijfde kwam zich nog melden, zonder graffiti, puur uit sympathie. Bedankt Ralph!
De magische grens van tien personen hebben we dus niet gehaald, laat staan
overschreden. Ik vraag u nog een keer om te reageren. Daarna wordt definitief de
balans opgemaakt.
Namens de Buurtpreventie,
Walther Willems
willems16@telfort.nl
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Kids Talk Estafette
In dit stukje van het Rochusnieuws is de jeugd van onze
buurt aan het woord. Jon Cornelissen interviewt Kas van Stiphout.
Wie ben je?
Kas is is 11 jaar oud en hij zit op de Hasselbraam in groep 8 bij meester Toine. Hij woont
bij zijn vader Wim, zijn moeder Danielle en met 3 broers.
Wat is je lievelings...?
Kas vindt een varkenshaasje heel lekker. Ook snoept hij graag van winegums. Op school
vindt hij gym leuk. Kas kijkt op TV graag Jackie Chan. Zijn lievelingskleur is lichtblauw. Zijn
lievelingsdier is een kat. Kas gaat graag naar Frankrijk op vakantie.
Hekel en hobby’s
Kas heeft een hekel aan school? Zijn hobby’s zijn tennissen, gamen en TV kijken.
Wat voor eigenschappen heb je?
Kas heeft een hekel aan opruimen. Verder is hij heel vrolijk.
Wie zou je graag willen zijn?
Kas wil alleen graag zichzelf zijn.
Wat wil Kas later worden?
Architect.
Wie wil je de volgende keer in Kids Talk?
Kas vraagt of Florus de volgende keer in
Kids Talk wil.
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Fitness voor 55+
Waarom fitness voor senioren?
• Er is altijd professionele begeleiding aanwezig.
• U krijgt een programma “op maat”, dat wil
zeggen naar uw eigen fysieke mogelijkheden.
• Trainen samen met leeftijdgenoten is gezellig en na afloop is er de mogelijkheid om
wat te drinken.
De diverse moderne apparaten zijn zeer
geschikt om hart en bloedvaten beter te laten
functioneren. Daarnaast wordt de longfunctie
verbeterd, u krijgt letterlijk meer lucht. Door
intensieve beweging daalt uw bloeddruk en
uw gewicht. Vetten en koolhydraten worden
verbrand.
Om verantwoord te sporten wordt regelmatig
uw hartslag gecontroleerd en wordt de
belasting stap voor stap opgevoerd.
Ook wordt tijdens de fitnessles krachttraining
aangeboden. Door gebruik van specifieke
toestellen, worden buik, rug, armen en benen
sterker. Door middel van specialistische 55+
begeleiding krijgt u inzicht hoe u uw lichaam
sterker kunt maken. De voordelen van
krachttraining zijn, dat u minder kans op
rugklachten heeft, makkelijker kunt traplopen,
minder kans loopt om te vallen en gemakkelijker kunt klussen of tuinieren.
Locatie: 		 Dynamo, Catharinaplein 21,

Wil je ook een keer in Kids Talk maar weet je niet waar het estafettestokje is gebleven? Wanneer: wekelijks
Info: 			 Peter de Zeeuw, Welzijn Eindhoven,
Ga dan even langs bij Janine, Willem van Hornestraat 19.
					 tel. 241 72 91
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voorschriften vastgelegd voor de termen 'Koninklijk' en 'Hofleverancier'. De
koningin is nu de enige die deze titels kan toewijzen.
Grote ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, zoals multinationals,
kunnen het predicaat Koninklijk, mèt kroontje, krijgen. De titel “Hofleverancier”
en het bijbehorende wapenschild is bestemd voor kleine en middelgrote
bedrijven met een regionale uitstraling, die minstens honderd jaar bestaan en
een onberispelijke reputatie hebben. Ze hoeven niet persé aan het Hof te
leveren.
Tijdens een heel drukke receptie, een deel van de mensen stonden buiten op
het terras van Caravelle, vertelde de burgemeester ook nog dat er per branche
maar één hofleverancier in Eindhoven mag zijn. Van Gestel is en blijft dan ook
in Eindhoven de enige rijwielhandel met het predicaat “hofleverancier”. Het
was weer een geweldig feest.
Jacqueline Vriens

Van de bestuurstafel
Rond de bestuurstafel moeten we voortaan wat meer stoelen aanschuiven. Want ik ben blij te kunnen melden dat Ine Chatrou en
Carlijn’t Hoen bestuurslid zijn geworden. Het ideale scenario dat elke commissie, werkgroep vertegenwoordigd is binnen het
bestuur is weliswaar (nog) niet bereikt maar we zijn erg blij met deze versterking van het bestuur. Wilt u kennis maken met het
bestuur dan zien we u graag op het maandelijkse Buurtcafé.
Het eerste Buurtcafé na het zomerreces op 7 september jl. was matig bezocht. Misschien was niet iedereen op de hoogte dat we
weer gestart waren. Maar voor alle duidelijkheid: elke eerste maandag van de maand bestuursvergadering om 19.30 uur met
aansluitend om 20.30 uur Buurtcafé.
Het Buurtcafé is bedoeld voor álle buurtbewoners, we schenken gratis koffie en thee, voor een ander drankje vragen we een
geringe vergoeding. Zin om wat bij te kletsen met buurtgenoten of gewoon je hart luchten over bepaalde buurtzaken? Kom dan
naar het volgende Buurtcafé op maandag 5 oktober a.s.
De Bestuursvergaderingen zijn openbaar dus schroom niet om een keer aan te schuiven en te horen wat wij zoal bepraten over
de Rochusbuurt.
Namens het Rochusbuurtbestuur,
Albert van der Grinten

BOBLINE
hair & beauty
Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur
www.boblinehairandbeauty.nl

Rochusnieuws 106 Pagina 5

oktober 2009

Rochus Culinair
Gedurende mijn redactielidmaatschap zijn wij volgens mij bijna ieder jaar met de redactie van het Rochusnieuws gaan eten.
Meestal was dit bij ’t Hoefke, maar de laatste keer hebben we ervoor gekozen om dit bij ‘iemand’ thuis te doen. De vorig jaar door
René beloofde maar vergeten BBQ (of is dat alweer twee jaar geleden?) was aanleiding om gezamenlijk een BBQ te organiseren.
Helaas bleek het geen BBQ-weer, dus deze activiteit zit inmiddels weer in het vat. In plaats daarvan hebben we het bereiden van
voor-, hoofd-, en nagerecht verdeeld, maar wel samen aan één tafel genuttigd. Een soort running diner zonder te ‘ runnen’ zeg
maar. En omdat het mijn laatste was, heb ik het hoofdgerecht voor mijn rekening genomen en onze woonkamer aangeboden als
place to be! We hebben heerlijk gesmuld en gezellig bijgekletst; het leek wel een redactievergadering, want ook dan is het regelmatig
smullen geblazen van zelfgebakken appeltaart of cake, alleen dan zonder de regelmatig terugkerende opmerking: ‘jongens, … de
krant!’. Na een aperatief en amuse verrasten Jacqueline en Janine ons met zalige voorgerechten en Henk en Judith toverden een
prachtige compilatie van nagerechten op tafel. Helene heeft het hoofdgerecht vergezeld laten gaan van een heerlijke salade en het
gehele gezelschap voorzien van superlekkere spaanse wijn. Het hoofdgerecht….een lekkere, slanke paella, waarvan hieronder het
recept! Eet smakelijk!
Daniëlla Keijsers

Paella met kip en zeevruchten
Per persoon: 						 1 kippenbout - 1 ui - 60 gram ongekookte paella-rijst 1 vetarm bouillonblokje, opgelost in 25 cl water - 1 tomaat - ½ rode paprika ½ gele paprika - 50 gram champignons - 2 eetlepels erwten - 50 gram sperzieboontjes of
haricot verts - 2 eetlepels garnalen - 12 mosselen - (of een zak gemengde zeevruchten,
diepvries) - 1 laurierblad
Voor het hele gerecht:

1 zakje saffraan - cayennepeper en zout

Bereiden: 						 Braad de kippenbouten in een aparte pan of in de oven. Pel en hak de ui fijn en fruit glazig in een
hapjespan (dikke bodem met deksel). Kruid met cayennepeper en zout. Voeg de rijst toe en giet er de bouillon bij. Voeg het
laurierblad en de saffraan toe en laat 20 minuten afgedekt doorkoken op een zacht vuurtje. Snij de tomaten in vieren, de paprika’s
in reepjes en de champignons in plakjes. Stof de paprika, champignonplakjes, erwten en bonen in een anti-aanbakpan en voeg ze
daarna samen met de tomatenpartjes, garnalen en mosselen bij de rijst. Laat nog 10 minuten verder koken.
Serveren:							 voeg alles bij elkaar in een grote schaal, leg de kippenbouten erop. Evenueel kun je ook nog blokjes
chorizo toevoegen i.p.v. mosselen.

Dierenartsen

Don de Bruin
Merel Jansen
Past. Dijkmanstraat 44
5611 RB Eindhoven
telefoon: 040-2112450
e-mail: dklstratum@vet4life.net
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Markante Buurtbewoner
Voornaam				
Daniëlla
Straat					
Willem van Millenberchstraat
Leeftijd				
38
Beroep				
Personeelsfunctionaris
Kinderen				
Hidde* en Wisse
Favoriete muziek			
muziek uit de jaren ‘80
Laatst gelezen boek			
C’est la vie van Martin Bril
Laatste film				
Curious case of Benjamin Button (aanrader!)
Een dag doorbrengen met		
Jamie Oliver
Favoriete man			
mijn man!
Favoriete vrouw			
mijn moeder
Hekel aan				
mensen die alleen aan zichzelf denken
Passie					
persoonlijke en originele creaties en/of toevoegingen bedenken en uitvoeren
Hobby’s				
koken en lekker eten, mooie foto’s maken, hardlopen, fietsen, creatief bezig zijn
Favoriete eten			
Coquilles Saint-Jacques, mosselen, Scampi’s en lamskoteletjes
De Rochusbuurt is…		
een warme, gezellige buurt waarin veel hartelijke mensen wonen
Positief aan de Rochusbuurt
saamhorigheid
Negatief aan de Rochusbuurt toename van rommel en lawaai
Lievelingskleur			
rose
Favoriete drank			
rosé
Beste eigenschap			
betrokkenheid
Slechtste eigenschap		
eigenwijs
Favoriete schrijver			
Isabel Allende
Favoriete kunstenaar		
mijn schoonmoeder, Anneke Leutscher
Favoriete vakantiebestemmingen Vlieland, Italië en Frankrijk
Toevoeging:
Ik voel me erg vereerd dat ik na een jaar of vier redactielid te zijn geweest van het Rochusnieuws ter afsluiting Markante
Buurtbewoner mag zijn! Door te reageren op de oproep ‘redactielid gezocht’ heb ik ervaren hoe leuk het is om op deze manier actief te zijn. Ik heb erg warme en betrokken mensen leren kennen, met hart voor de buurt. Iets dat ik zeker ga missen,
evenals onze lieve buren en buurtgenoten met wie we een heuse vriendschap hebben opgebouwd. Met erg veel plezier hebben we ruim zes jaar in de Rochusbuurt gewoond, een voor ons turbulente levensfase, waar we met warme gevoelens aan
zullen terugdenken!

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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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

Whazz Dah?
Wat werd daar toch gegraven
op de hoek St. Jorislaan/
Stratumsedijk? Vervanging van
het riool? Er werd in dat diepe
gat ook weer wat geplaatst,
maar wat dan toch? Na een
week stonden deze glimmend
ingepakte bakken er ineens. En
voor wie zijn ze nu bedoeld?
Reageren? Mail naar de
redactie: rochusnieuws@gmail.
com

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

Buurtbewoners Overzee

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

Op 2 september werd ik verrast door het volgende bericht in mijn e-mail:

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

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

Hallo allemaal,
Vannacht is Cato geboren, 2 september,
om 3 uur in de ochtend plaatselijke tijd.
Brigit en Cato maken het goed na een
bevalling van bijna 4 uur (dus geen
persoonlijk record).
Groeten, Fulco

Het mailbericht was vergezeld van een foto van een prachtige baby! Inmiddels heb ik
begrepen dat het een wolk van een baby is (‘een grote kleine meid’, schrijft trotse mama
Brigit). Ondanks de gebroken nachten geniet ze volop!
Namens de redactie: Welkom op de wereld, Cato!
Daniella Keijsers
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Hasselbraam
Even voorstellen:
Met ingang van 1 september j.l. ben ik, Wil Stravens gestart als interim directeur aan
Saltoschool De Hasselbraam.
Ik ben 52 jaar, getrouwd met Marie-José en we hebben 2 dochters; Laura (15 jaar)
en Sophie (18 jaar). We wonen in Valkenswaard en hebben het op een leuke stek
prima naar de zin. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het sporten, werk ik in de tuin,
lees ik een mooi boek of interessant tijdschrift of ben ik als coach van het
hockeyteam van Laura in de weer.
In 1978 ben ik geslaagd aan de PABO. Daarna heb ik de opleiding orthopedagogiek
MO-A en B, ambulant begeleider en diverse andere cursussen gevolgd en
afgerond.
Van 1978 tot 1991 ben ik op twee scholen in Veldhoven onder andere als leerkracht
werkzaam geweest. Daarna was ik als ambulant begeleider werkzaam op De
Berkenschutse te Heeze.
In januari 2003 werd ik directeur van SBO Saltoschool Jan Nieuwenhuizen.
Vorig schooljaar heb ik aangegeven graag weer een nieuwe uitdaging op te pakken. Gelukkig is Salto een grote organisatie die
volop mogelijkheden biedt. Toen deze kans zich voordeed op Saltoschool De Hasselbraam heb ik die enthousiast aangegrepen.
De start is heel prettig verlopen. Het enthousiasme en de positieve sfeer die ik ervaar spreken me erg aan.
Graag wil ik me de komende tijd inzetten om samen met Simone Czech, adjunct directeur en het team de dagelijkse gang van
zaken en de nieuwbouw en renovatie in goede banen te leiden.
Fijn dat ik me door middel van uw buurtkrant het “Rochusnieuws” nader aan u kan voorstellen. Via dit medium zal ik u ook over
de ontwikkelingen in de bouw informeren. Met de directe buren hoop ik binnenkort persoonlijk kennismaken.
Hopelijk heeft u allemaal genoten van een fijne vakantie maar meer nog hoop ik dat u geniet van de sfeervolle buurt waarin u
woont.
Vriendelijke groeten,
Wil Stravens,
Interim-directeur Saltoschool De Hasselbraam
Tuinstraat 6, tel. 040 -211 44 94
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Vraag & Aanbod Wanneer is de
Rochusbuurt vol?
Aangeboden

LINKSHANDIGE, nieuwe electrische gitaar, erk
EKO S-300. Prijs incl. tas: € 125,- Prijs incl.
versterker: € 150,-. Info: Helene 06-28114145

De Rochusbuurt is natuurlijk een prachtig buurtje tegen het
Aangeboden
centrum van Eindhoven. De ligging geeft een aantal grote
Versterker t.b.v. basgitaar. Merk Adonis GF-15.
voordelen. Het stadspark, theaters, het centrum, het station
Prijs:. € 35,-. Info: Helene 06-28114145
het is allemaal op loop- of fietsafstand. De buurt is echter ook
dicht bebouwd. Dit geeft een aantal nadelen: de buurt maakt
Aangeboden
een zeer stenige indruk; het ontbreekt aan openbare ruimte
Meditaties in ’t buurthuis (Rochshofje). In de komende herfstvakantie vinden en vooral openbaar groen en de parkeerdruk wordt steeds
in ons buurthuis twee prachtige meditatieve processen plaats, zeven dagen hoger.
aaneengesloten. Zie website: www.genietenvanmeditatie.nl. Tevens vind je

Er is een manier om de dichtheid van bebouwing/bewoning te
meten: de woningdichtheid. Dit is het gemiddelde aantal
woningen per ha. in een bepaald gebied. De hoogste
woningdichtheden in Eindhoven zijn momenteel te vinden in
de volgende wijken/buurten: Bergen: 31.5, Limbeek: 38.5,
Elias-Vonderkwartier: 41.9, , Schrijversbuurt: 45.0,
Beste redactie van het Rochusnieuws,
Rochusbuurt (huidig): 44.4
Op pagina 2 van het Rochusnieuws juli 2009 zag ik onder de Voor de Rochusbuurt wordt bij deze telling uitgegaan van het
rubriek WhazzDah mijn poster die ik gemaakt had voor de aantal woningen (= 622). Er wordt echter aan voorbij gegaan
filmclub Cine 77.
dat de Rochusbuurt ook nog eens 275 wooneenheden telt. De
Samen met nog twee andere buurtbewoners vertoonden wij Rochusbuurt is 14 ha. groot.
iedere 14 dagen een film (vanaf 1977) in het buurthuis. Het was in
die dagen een groot succes: 16 mm film op groot scherm en Inmiddels zijn er een aantal projecten in gang gezet om deze
bekende filmtitels. De film Gimmie Shelter was een combinatie bebouwingsdichtheid nog verder fors te verhogen:
met een Stonesfeest. Tevens verzorgden wij in die dagen de Om te beginnen natuurlijk de nieuwbouw. Volgens de laatste
Rochusbuurtkrant.
cijfers komen er 113 woningen bij, maar worden er ook 24
Recentelij waren vele nostalgische beelden uit die tijd te bewonderen gesloopt. In totaal komen er dan 89 woningen bij.De gemeente
op de hoek Hoefkestraat/Rochusstraat (voormalig café De Buut). wordt op dit moment overstelpt door aanvragen uit de Rochusbuurt
Twee maanden geleden heb ik deze foto's uit mijn Rochusbuurtlees verder op pagina 12
archief gehaald.
Met vriendelijke groet, Paul Veltman
daar informatie over meditaties op zondagochtend in ons buurthuis. Je bent
van harte welkom Suwasani van Zummeren

Whazz Dah 105

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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van particulieren om bedrijfsruimtes om te zetten in woonruimtes, of om zelfstandige
woonruimtes te splitsen in meerdere appartementen of studio’s. Op dit moment zijn er
vergunningaanvragen (waarvan meerdere al toegekend) voor een totale toevoeging van 98
woningen.
Momenteel studeert de gemeente op de mogelijkheid om de kantoorruimte op verdieping 1
t/m 4 in de Hertogflat om te zetten naar maar liefst 64 appartementen.
Dit geeft dan de volgende cijfers:
Woningen (huidig): 622, Wooneenheden (huidig): 275, Nieuwbouw: 89,
Aanvragen vergunningen: 98, H.H. van Brabantplein: 64.
Totaal: 1.148

Grijze bak
Dinsdag
29 september, 13 en 27 oktober, 10 november

Groene bak
Dinsdag
6 en 20 oktober, 6 november

Oud papier
Woensdag

30 september, 14 en 28 oktober, 11 november
Dus: als alle geplande woningtoevoegingen in de Rochusbuurt worden uitgevoerd, komen we
dus binnen afzienbare tijd op een totaal aan 1148 woningen op 14 ha. Dit geeft een Plastic, Glas
woningdichtheid van 82 woningen per ha. Dit is ongekend in Eindhoven! (referentie: Dagelijks
parkeerterrein achter Super de Boer, Geldropseweg
woningdichtheid oorspronkelijke Bijlmermeer: 90 woningen per ha)

Overig
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
Deze opsplitsingen kunnen namelijk een aantal negatieve gevolgen voor de buurt hebben:
• De binding die de bewoners van deze toegevoegde woningen met de buurt hebben is over met de stadspas gratis compost halen bij
het algemeen laag, omdat men zich veelal tijdelijk in de buurt vestigt.
deze milieustraat. Info www.eindhoven.nl
• Voor gezinnen met kinderen wordt de Rochusbuurt steeds onaantrekkelijker als of 040-2386000
De Rochusbuurt bestond oorspronkelijk voornamelijk uit grondgebonden woningen. Door
ontwikkelingen in de laatste decennia zijn er inmiddels al meer appartementen in de buurt
dan ‘gewone’ woningen. Als dergelijke aantallen woningtoevoegingen in de Rochusbuurt
worden toegestaan, kan gevreesd worden voor afkalving van het woonklimaat in de buurt.

vestigingsplaats.
• Hierdoor komen in de toekomst wellicht ook voorzieningen in de buurt onder druk te
staan.
• De kwaliteit van de huisvesting gaat er in veel gevallen niet op vooruit.
• Onduidelijk is of de (brand)veiligheid in verbouwde panden wel voldoende gewaarborgd
is.
• De verkeersdruk en het gebrek aan parkeerruimte, waar veel buurtbewoners zich nu al
zorgen over maken, nemen steeds verder toe.
Namens het Bestuur, Frank van der Laak

Nieuwe website Buurthuis huren?
Alweer sinds maart dit jaar hebben
we als buurt een nieuwe website:
			

www.rochusbuurt.nl.

Deze site geeft een goed beeld van de
buurt, je vindt er alle informatie over de
buurtvereniging, de laatste buurtkrant is
er digitaal op terug te vinden en je kunt
via de site met verschillende werkgroepen,
commissies en mensen in de buurt contact
opnemen.
Namens het buurtbestuur,
Roland Heijman

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 Albert van der Grinten, tel. 211 50 59,
info@rochusbuurt.nl , www.rochusbuurt.nl

Colofon
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