
novem
ber 2009

num
m

er 107

Inhoud
Buurtinfo 2
Redactioneel 2
Buurtcafé en buurtvergadering 2
Bezorg(st)ers gevraagd 3
Kijkventer 3
Kerstkadootjesmarkt Wilgenhof 4
Bladkorven 4
Books 4 Life 4
Rochusbuurt: putje van Eindhoven? 5
Verhuisd 6
De klassieker van... 6
Kids Talk 7
Buurtbewoners Overzee 7
Vraag & Aanbod 8
Reactie Whazz Dah 106 8
Hasselbraam 8
Markante buurbewoonster 9
Buurtpreventie 10
Rochus Culinair 10
Puzzel 12
Afval 12

Tapas 
in de Willem van Hornestraat

Wat duidelijk mag zijn, in onze straat voorlopig geen barbecue 
meer. Vorig jaar een Caribische maaltijd verzorgt door 3 buren. 
Nu dit jaar een bonte verzameling tapas. Ieder huishouden had 
één of meerdere tapas gemaakt. Uiteraard worden dan de lekkerste  
dingen gemaakt waarmee je ook op een verjaardagfeestje scoort. 
Zelfgebakken broden, pastasalades, kipkluifjes, paella, kortom 
teveel om op te noemen en om je vingers bij op te eten. De 
kinderen hadden daarbij nog een enorme stapel pannenkoeken te 
verorberen. 
Met de enorme tent, de tafels en banken van de buurtvereniging 
op het grind bij de garages is dit jaarlijks evenement een succes 
te noemen. 
Een paar wetenswaardigheden: het was 4 oktober en een beetje 
fris, de paella van Pierre was nog warm en lag voor een deel al op 
de grond, er was een beetje teveel aan eten, de vuurkorf van 

Hij komt, 
hij komt ...
bij ons in de 
Rochusbuurt !!!

Op woensdag 25 november a.s. zal 
Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje 
brengen aan de Rochusbuurt          !
Alle kinderen t/m 12 jaar zijn uitgenodigd. 
Dus wil je Sint een handje geven of een 
tekening of misschien wil je hem wat 
vragen of een mooi liedje voor hem 
zingen, dat kan dan allemaal. En wellicht 
hebben de pieten iets lekkers bij………
 “O kom er eens kijken”
Tot dan !

Waar?
Bij mooi weer in de speeltuin en in het 
buurthuis.
Wanneer?
woensdag 25 november van 14.00 tot 
16.00 uur
Voor vragen:
Aagje 06-52437282 of Carlijn 040-2125512

Suzanne en Ilias is na een jaar tussen de 
verlepte stokrozen eindelijk meegenomen, 
volgend jaar wordt het zelf pizza’s bakken 
in de (nu in aanbouw zijnde) pizzaoven 
van Dido. 
Bij de initiatiefnemers, opbouwers, 
plakkers en opruimers zaten weer veel 
dezelfde namen, ook dat is dus een traditie 
te noemen. Dus allemaal bedankt voor 
weer een erg leuke bijeenkomst. 
P.s...

lees verder op pagina 4

OPROEP
De Parkeercommissie heeft hulp nodig! 
Wil iedereen die mee wil denken over 
oplossingen voor de parkeerdruk in onze 
wijk contact opnemen met Marten van 
Dalen via een mailtje naar info@vdp.biz. 
Alvast bedankt! 
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Buurt-info
Buurtbestuur
Albert van der Grinten Tel: 211 50 59
Carlijn ‘t Hoen
Frank van der Laak  Tel: 785 21 78
Ine Chatrou  Tel: 212 95 65
Roland Heijman  Tel: 211 12 32
Toine van Dongen  Tel: 213 49 46
info@rochusbuurt.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

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

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 60 00
f.de.ruijter@eindhoven.nl

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

Gemeente Eindhoven
www.eindhoven.nl  Tel: 238 60 00

Redactioneel

Buurtvergadering & Buurtcafé
Maandag 7 december a.s.  in het buurthuis:

- Bestuursvergadering, 19.30 uur  

- Buurtcafé, 20.30 uur

BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

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

Het weekend van 7 november. Na een aarzelende 
start is de herfst nu toch echt begonnen. Het is 
vroeg donker en de bladeren verliezen hun blad. 
Volgend jaar toch maar bladkorven aanvragen bij de gemeente Eindhoven. Het 
argument van de gemeente is dat we niet genoeg bomen hebben, klopt misschien wel, 
maar ze nemen in hun overwegen niet mee dat de zuidwestenwind wel veel bladeren 
meeneemt uit de omliggende wijken en het park. 

In dit weekend vindt het jaarlijkse Running Diner plaats, dus als je zaterdagavond 
groepjes buurtgenoten rond ziet (zag) lopen dan waren ze op weg naar hun volgende 
gang. In de volgende krant leest u hier meer over.

Nieuwe mensen, nieuwe ideeën; zoals het er nu uitziet gaat de redactie uitbreiden met 
1, 2 of misschien wel 3 nieuwe redactieleden. Ook hierover volgende keer meer.  Ook 
het Rochusbuurtbestuur is uitgebreid met 3 nieuwe leden. En de Activiteitencommissie 
heeft ook versterking gekregen. Nu nog wachten op nieuwe bezorgers. Het kost relatief 
weinig tijd, ongeveer 45 minuten in de 7 weken. In de volgende krant stellen we 
iedereen aan u voor.

Enfin, voor u ligt een volle krant en zoals het er nu uitziet in december ook weer. 
Kopij kunt u aanleveren tot 2 december a.s. via e-mail: rochusnieuws@gmail.com.
Tot Rochus.
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Bezorg(st)-

ers gevraagd 
voor het Rochusnieuws

Wil je heerlijk wandelen in de 
Rochusbuurt? Wil je nog wat mensen 
ontmoeten? Word dan bezorg(st) er 
van het   Rochusnieuws!

Voor de Willem van Hornestraat en 
Rozentuin vragen we nog mensen die 
de krant in de brievenbussen willen 
deponeren.
Het vergt niet zo veel tijd, ongeveer 
één keer in de 7 weken in het weekend. 
Het rondbrengen zal hooguit drie 
kwartier in beslag nemen. 
En als beloning krijg je ieder jaar ’n 
kleine attentie.

Wil je iets doen voor de buurt,  
dan kun je je aanmelden bij mij op 
tel.nr. 212 95 65.
Wie weet kun je dan deze editie dan 
al zelf rondbrengen.
Groetjes,

Ine Chatrou

Kijkventer
Nog even dan: het feest van de broers van Gestel: wie was toch die presentator, die 
iedereen in de maling nam en het hoogste woord voerde? Ruud Snel? Wie is dat, 
woont die in de buurt, onze Rochusbuurt? Om hier antwoord op te krijgen, besloot 
uw redactie om hem eens thuis op te zoeken. 

Hij woont “gewoon” 
aan de Geldropseweg. 
In zijn huis vinden we 
een inrichting die nog 
het meest aan een 
studio doet denken: 
overal apparatuur, 
beeldschermen en CD’s. 
Het is duidelijk: hij 
werkt hier. Maar wat 
doet hij dan, hoe 
verdient hij zijn geld? 
Het blijkt al snel niet 
simpel om Ruud Snel in één categorie onder 
te brengen!
Snel werd op 10 augustus 1957 te Amsterdam 
geboren. Hij verhuisde op 12-jarige leeftijd 
naar het Brabantse Beek en Donk. Al snel, 
vóór het einde van de middelbare school, 
verliet hij deze om te gaan werken in 
verschillende kruidenierszaken. Toen hij 21 
was, besloot hij om “iets” te gaan doen met 
licht, belichting, dat was iets wat hem 
fascineerde! Hij kwam terecht bij toneelgroep 
Globe en reisde op die manier door het hele 
land. Maar eenmaal in de stad Eindhoven 
vond hij ook het juiste artistieke klimaat om 
zijn fantasie tot wasdom te laten komen.
Al spoedig bleek hij ook een goed spreker. Hij 
werd presentator van festivals en shows, kreeg 
door zijn spraakwaterval en eigenzinnige 
invallen al snel faam. Grote bekendheid 
verwierf hij in de jaren tachtig door van zijn 
huis een Kijkdoos te maken.
Het ministerie van W.V.C. vroeg hem met dit 
kijkdoosproject door het hele land te 
trekken.
Hij bezocht in 76 dagen 58 steden en dorpen. 
Ruud Snel noemt zijn beroep graag 
“Illuminator”, zijn “SnøK-Kijkventerproject” is 
zijn geesteskind en hij produceert sinds lange 
tijd bijna non-stop een waterval van 
bijzondere, creatieve en ludieke ideeën. Bij na 
altijd hebben zijn presentaties en kunstzinnige 
performances iets te maken met beeld, licht 
en/of geluid.

Vanaf zijn kijkdoosproject kroop Snel uit zijn 
doos. Als freelancer kan Ruud betrokken 
worden bij allerlei projecten, als het maar 
ludiek is! Het liefst is hij al vanaf het begin 
betrokken bij activiteiten, maar hij kan ook 
ingeschakeld worden in één van zijn vele 
gastrollen als luchtig tussendoortje. Vandaar 
dat we hem dus zagen als enige echte 
buurtpresentator op het feest van de broers 
van Gestel!

Op zijn site www.kijkventer.nl is onder 
“historie” een lange lijst te zien welke gastrollen 
hij heeft aangenomen en welke ideeën hij 
heeft geïnitieerd in de loop van zijn immens 
productieve loopbaan. Mijn 
kennismakingsmiddagje bij Ruud Snel was 
een aaneenschakeling van een warm 
levensverhaal en stoere acts en het bleek dat 
onze eigenzinnige medebuurtbewoner ook 
op het persoonlijke vlak nogal wat heeft 
meegemaakt! 
En kijk ook eens op www.youtube.com/
kijkventer.

Wat heerlijk dat je zo vrij en blij kunt leven, 
het ene idee na het andere spuiend. Geen 
leven van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 
17:00 uur, hij is nooit klaar, nooit verzadigd, 
altijd onderweg! Dat is Ruud Snel. Hoe 
markant kan een buurtbewoner zijn?

Redactie, Henk Aarts
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vervolg van pagina 1: Tapas Willem van Hornestraat

Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

P.s. We weten toevallig dat er in andere straten ook van dit soort evenementen worden 
gehouden. We hoorden van een barbecue in de Willem v.an Millenberchstraat en ook 
de koude of warme kant van de Hoefkestraat heeft iets gedaan. Om geen eenzijdig 
beeld te geven van gezellige en héél gezellige straten zijn kopij en foto’s van diverse 
bijeenkomsten meer dan welkom.
Janine Fisheroux

Wilgenhof
Kerstkadootjesmarkt
We organiseren in Wilgenhof op donderdag 10 december een 
kerstkadootjesmarkt. Deze is van 14.00 tot 16.00 uur.

Er worden diverse kerstkadootjes aangeboden, er is live muziek, 
lekkere hapjes en uiteraard gezelligheid en sfeer.
Iedereen is van harte welkom.
Plaats: in de Speckenzaal van woonzorgcentrum Wilgenhof, 
Gasthuisstraat 1 in Eindhoven.
Meer informatie bij Mw. E. Penninx (bereikbaar 040-2148300 op 
dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.30 uur)

Books  4 life
Books 4 life staat voor boeken met een doel. Zij bieden 
tweedehands boeken  te koop aan, hier in Eindhoven in de 
bibliotheek op de 2de etage. Tenminste 90% van de opbrengst 
gaat naar goede doelen. 

De ingezamelde boeken worden zorgvuldig geselecteerd op inhoud, 
kwaliteit en ouderdom. U koopt dus een goed boek voor een betaalbare 

Bladkorven
Begin september heeft de buurtvereniging de gemeente 
gevraagd of er ook in de Rochusbuurt bladkorven geplaatst 
konden worden. Toen was het echter al te laat; de verdeling 
over de stad was al geschied. 

Omdat je er in de winter, lente en zomer niet aan denkt, lijkt het 
handig om nu al aan te geven of we in de volgende jaren 
bladkorven in de buurt willen laten plaatsen.
Het plaatsen van bladkorven moet via een bewonersorganisatie, 
de buurtvereniging. 

Als je er behoefte aan hebt dat er in de buurt van je woning 
vanaf volgend jaar een bladkorf geplaatst wordt, moet de dit 
even doorgeven aan info@rochusbuurt.nl, of een briefje in de 
bus bij Hoefkestraat 8. Geef hierbij duidelijk aan waar de bladkorf 
moet worden geplaatst. 

Het is overigens niet zeker dat er dan één geplaatst wordt. Er zijn 
meer aanvragen dan dat er bladkorven zijn. De gemeente maakt 
uiteindelijk de verdeling over de stad
Namens de Rochusbuurtvereniging,
Frank van der Laak

prijs. Books 4 life werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Alle boeken die te koop zijn, zijn 
schenkingen of donaties, zelfs van onze eigen 
bibliotheek!
Books 4 life runt zelf  geen liefdadigheids-
projecten, ze steunen organisaties die 
mensenrechten en armoedebestrijding 
ondersteunen, zoals Amnesty international 
en Oxfam Novib.
Wat kun jij doen als buurtgenoot? Allereerst 
natuurlijk boeken doneren en een kijkje 
nemen in de Books 4 life winkel in de 
bibliotheek. 
Daarnaast kun je je aanmelden als vrijwillger 
en het lokale team versterken.
Bezoekadres: Bibliotheek de Witte Dame, 
books 4 life winkel of  www.books4life.nl.
Henk Aarts
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Persbericht 
Eindhoven, 22 oktober 2009

DE ROCHUSBUURT: 

HET PUTJE VAN EINDHOVEN?
Hoeveel kan de Rochusbuurt verdragen? Volgens de gemeentebestuur is dat nogal wat! 
De verdichting die de nieuwbouwplannen van Wooninc. met zich meebrengen is veel buurtbewoners een 
doorn in het oog. Het aantal woningtoevoegingen door splitsingen en omzetten van bedrijfsruimte naar 
woonruimte loopt uit de hand. 
Daarboven op komt dan nog  de vestiging van instellingen die mogelijk overlast met zich meebrengen. 

De Rochusbuurt is natuurlijk een prachtig buurtje tegen het 
centrum van Eindhoven. De ligging geeft een aantal grote 
voordelen. Het stadspark, theaters, het centrum, het station het 
is allemaal op loop- of fietsafstand. De buurt is echter ook dicht 
bebouwd. Dit heeft ook een aantal nadelen: de buurt maakt een 
stenige indruk; het ontbreekt aan openbare ruimte en vooral 
openbaar groen en de parkeerdruk wordt steeds hoger. 
Dat maakt de buurt kwetsbaar. 

De Rochusbuurt is ook een van de oudere buurten van 
Eindhoven. Deze ooit typisch particuliere buurt blonk uit door 
de diversiteit van de bewoners en de bebouwing. Men zou 
verwachten dat het gemeentebestuur hier zorgvuldig mee om 
zou willen gaan. Maar het tegendeel is waar. De druk op het 
woonklimaat in de Rochusbuurt wordt steeds groter.

Zo wordt de door Wooninc zo gewenste nieuwbouw in de 
Rochusbuurt doorgedrukt, tegen de wil van de bewoners en 
omwonenden. Wooninc. minacht de argumenten die door de 
buurt naar voren worden gebracht, en vindt daarin steun bij de 
ambtenaren. De wethouder schikt zich in haar lot. 

Samen met de ambtenaren van de gemeente wordt door 
Wooninc. een protocol opgesteld om de buurt te frustreren. 
Procedures worden onnodig ingewikkeld gemaakt. En als er dan 
uiteindelijk bouwvergunningen aangevraagd kunnen worden, 
komt Wooninc. doodleuk met de mededeling, dat de 
ontwikkelde plannen niet rendabel zijn, en dat ze aangepast 
moeten worden. Doordat Burgemeester & Wethouders vrijwel 
kritiekloos een vrijstellingsbesluit hebben genomen, lijkt 
Wooninc. nu dus vrij baan te hebben.

Oude tijden herleven; huisjesmelkers nemen het heft weer in 
handen in de Rochusbuurt. Steeds meer oorspronkelijke 
zelfstandige woonhuizen worden onderverdeeld in piepkleine 
appartementjes of studio’s, en worden tegen woekerprijzen 
verhuurd. De sociale opbouw in de buurt wordt verstoord. Het 

gemeentebestuur weigert de regie op zich te nemen en creëert 
hiermee een leemte die door - al dan niet - louche ondernemers 
gretig wordt ingenomen. 

Naast wonen is er in de Rochusbuurt altijd ruimte geweest voor 
uiteenlopende activiteiten, zowel commerciële als niet-
commerciële. Mede door de ruimdenkendheid van de meeste 
bewoners van de Rochusbuurt verloopt dit over het algemeen 
vrij soepel. Jarenlang is er een vestiging geweest van het ‘Blijf van 
m’n lijf-huis’. Zonder problemen functioneert ‘de Boei’; een 
ontmoetingsplaats voor mensen met een psychiatrische 
achtergrond. Wel zorgen fervente tegenstanders van buiten de 
buurt af en toe voor onrust rondom de abortuskliniek.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang om op de 
Hertogstraat een vestiging van Exodus te openen: opvang van 
en ondersteuning aan (ex-)gedetineerden. Daarbovenop komt 
dan nu ook nog een het voornemen om op de Geldropseweg 
een Domushuis te vestigen. Opvang voor maar liefst 24 daklozen, 
met een ernstige verslavingproblematiek.

Duidelijk moet zijn dat er in Eindhoven ruimte moet zijn voor 
de opvang van welke kwetsbare groep dan ook. Zeker ook in de 
Rochusbuurt. 
Maar je moet je afvragen of de ambities van diverse project-
ontwikkelaars, vastgoedbeheerders en maatschappelijke 
instellingen allemaal in dit kleine buurtje gerealiseerd moeten 
worden. 

Dit gemeentebestuur, dat - naar eigen zeggen - stadsdeelgericht 
werken hoog in het vaandel heeft staan, overlegt momenteel 
met allerlei instellingen en organisaties over toekomstige 
ontwikkelingen, behalve dan met de mensen die hier straks het 
meeste mee te krijgen maken: de bewoners van de 
Rochusbuurt.
Namens de Rochusbuurtvereninging, Frank van der Laak
Reageren? info@rochusbuurt.nl of Hoefkestrat 8.
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Verhuisd
Beste Buurtbewoners,
Als langst wonende van de Kettingstraat wil ik jullie laten weten dat we zijn 
verhuisd. Na 38 jaar geleden het huis te hebben gekocht van de Heer Jonkers, 
directeur van de E.M.A. garage in Valkenswaard, welke het oneven rijtje verkocht 
in verband met zijn hoge leeftijd, hebben we er met plezier gewoond. 

Mijn kinderen zagen daar hun eerste 
levenslicht en hielpen als Uk al mee om het 
ook voor de Ukken tot een gezellige woonwijk 
te maken. Dat werd door vele actieve bewoners 
gedragen. Samen sterk gemaakt voor het 
behoud van de kleine huisjes aan het 
Rochushofje. Samen verbouwen door & voor 
jong en oud. Studenten bouwkunde wonend 
aan de Hoefkestraat en Rochusstraat onder-
steunden het zaakje goed. Zo werd in de 70-er 
jaren de speelzaal met binnenzandbak 
opgericht. Maar ’s avonds was er kienen en 
kaarten. Of het buurtfeest met het  sigaren-
rokers kampioenschap. Super feesten waren 
dat en die zijn er gelukkig nog steeds. Ook 
werden er mede door ons de 1ste  ruilbeurzen 
voor speelgoed en kinderkleding gehouden. 

Dát waren nog eens tijden en gelukkig zie ik 
steeds weer activiteiten terug komen. 
Saamhorigheid was de leus. Ook het samen 
strijden voor behoud of invulling van de 
duplex woning naar nieuwbouw. De 
achtertuinen iets minder diep zou ook niet 
verkeerd zijn en de hoogbouw wat naar 
achteren. Gelukkig hadden we “eigen” 
architecten in de buurt die de eigenlijke 

invulling (ideaal: kennis) van de bewoners 
aan de bouwer kunnen meegeven. Gelukkig 
heb ik die saamhorigheid ten aanzien van 
de nieuwbouw laatst nog eens mee mogen 
beleven in het DAF– Museum.  Ga zo door.
Na het overlijden van Remco stonden vele 
levens op z’n kop en vaak nu nog. Ons leven, 
en van zijn vrienden Carlo en Marcel, 
draaide sindsdien verder als in een film 
voorbij. Van ’n enkele buurtbe/woner/
vriend ondervonden we steun. 

Nu, 18 jaar nadien, heb ik het besluit 
genomen om de uiteindelijke stap te doen 
en te verhuizen. Mijn atelier heb ik kunnen 
verplaatsen.
Over de geschiedenis van de straat “Toen, 
Ooit & Nu” zal binnenkort via een bestaande 
website in beeld worden gebracht.

Dat een straat zo snel van karakter kan 
veranderen blijf ik raar vinden. Maar 
misschien zie ik dit nu beter op ’n afstand.
Dat er wat veranderd is, is duidelijk. De 
Ketting = gebroken.
Mieke Gosselink

De Klassieker van...
Mijn klassieker is een plant die ik ooit 
jaren terug heb verkregen door ruiling 
op de plantenruilbeurs, hier in de 
Rochus/buurt. 
De beurs werd gehouden in het vroege 
voorjaar. Ik herinner me alleen dat het 
altijd koud was en regende. Deze plant 
was eigenlijk helemaal niets meer toen 
ik hem kreeg. Ik verplantte hem en na 
een jaar begon hij helemaal opnieuw uit 
te lopen. Hij is nu zeker 35 jaar oud, oud 
voor een plant in mijn begrippen. Ik ben 
en nog steeds heel blij mee en wil hem 
nooit kwijt, een echte klassieker........
Henk Aarts
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Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11:00 -17:00

Schoolvakanties gesloten

Kids Talk
Kas van Stiphout interviewt “Florus met een U”. 

Wie ben je?
Florus is 14 jaar en 
zit in de 3de klas op 
het van Maerlant. 
Hij heeft geen broers 
en zusjes en woont 
bij zijn moeder José 
en zijn vader Ad.

Wat is je lievelings….?
Florus eet het liefste pizza en tompouce. Niet tegelijk natuurlijk, 
maar na elkaar is dat goed te doen. Het leukste vak op school 
vindt hij de geschiedenisles en als hij op vakantie gaat wil hij het 
liefste naar Italië. De mooiste kleur, het grappigste dier en het 
leukste tv programma zijn: blauw, een ijsbeer en Top Gear

Waar heb je hekel aan en wat zijn je hobby’s? 
Florus heeft een hekel aan huiswerk maken en dan vooral aan 
wiskunde. Zijn hobby’s zijn zeilen en muziek maken.

Welke slechte eigenschap heb je? 
Florus vindt dat hij soms wat irritant kan zijn. 

Wat wil je later worden en op wie wil je lijken? 
Later wil Florus iets met economie gaan doen en als dat niet lukt 
wil hij net zo kunnen goochelen als  Hans Kazan. Dan goochelt hij 
wel iets met economie.

Van wie wil je volgende keer iets lezen in deze krant?
Florus is wel benieuwd naar het verhaal van Seppe van Dalen en 
hij denkt dat Seppe het wel leuk vindt om dit te vertellen.

Buurtbewoners 
Overzee
De  vorige keer in het Rochusnieuws was er geen stukje van 
ons te lezen. En daar hadden we een goede reden voor want 
op 2 september is onze dochter Cato geboren. Met Cato zijn 
we weer terug in de luiers en gebroken nachten maar dat 
hebben we er graag voor over.  Omdat Cato aan de 
borstvoeding is zijn we ook minder mobiel. ‘s Avonds kun je 
minder makkelijk weg, zwemmen voor Brigit was de eerste 6 
weken niet toegestaan, dus even wennen allemaal.

lees verder op pagina 11

De bevalling verliep 
redelijk snel zoals 
verwacht en we 
waren op tijd in het 
ziekenhuis. De 
eerste weeën be-
gonnen dinsdag-
avond 23 uur en om 
3 uur op woensdag-ochtend/nacht was Cato er. Grappig is dat 
het in Singapore dus al 2 september was, in Nederland nog 1 
september, maar 2 september staat nu als geboortedatum in 
haar paspoort. Zoals we al in eerdere stukjes schreven, de 
medische zorg is in Singapore van een hoog niveau en klant-
gericht, dat hebben we weer meegemaakt. Pijnbestrijding 
tijdens de bevalling geen probleem, na de bevalling blijf je nog 3 
dagen in het ziekenhuis ondanks dat daar geen noodzaak voor 
was, en je pasgeboren kind kun je aangeven via een special 
daarvoor bedoeld loket van de burgerlijke stand in het 
ziekenhuis. 
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Geopend van maandag
tot en met zaterdag

Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl

Vraag & Aanbod
Heeft u spullen die weg staan of bent u op zoek naar iets 
speciaals? Plaats uw gratis ‘kleintje’ in deze rubriek via 
rochusnieuws@gmail.com (alleen voor particuliere verkoop).

Aangeboden
LINKSHANDIGE, nieuwe, goede electrische gitaar, 
merk EKO S-300. 
Prijs incl. tas: € 125,-  Versterker: Adonis GF-15. , € 35,-. 
Hele set: gitaar, tas en versterker: € 150,-
Info: helene.gijsen@telfort.nl

Aangeboden
Computerspellen, vanaf  2,50 per stuk. De spellen zijn:
Commandos 2 : € 2,50
LEGO eiland 2 : € 3.-
IL2 Sturmovik Forgotten Battles : €2,50 
Rayman M : € 2,50, FIFA 06 : € 7,50 
Supreme Snowboaring : € 3,- 
Close Combat : € 2,50 
Taxi racer London 2 : € 2,50 
Mat Hoffman’s Pro BMX + Tony Hawk’s Pro Skater 2 : € 4,- 
Medal of Honor Pacific Assualt : € 6,-
Info: joep.westerwoudt@telfort.nl

Reactie Whazz Dah 106
Hoi!
In het laatste Rochusnieuws bij Whazz Dah de prullenbakken.
Ze zijn bedoeld voor naaste bewoners, in dit geval dus de flats. 
De bewoners hebben een pasje om de prullenbakken te openen. 
Ondergronds zit een grote opvangruimte, een container, dus er 
kan heel veel in. De containers (ik meen 5 m3) worden geleegd 
boven een vuilophaalwagen doordat de bodem open kan.
Grrrrrrroet, Marga

Hasselbraam Nieuwbouw
De (interim)directeur van de Hasselbraam, Wil Stravens, wil 
de Rochusbuurt op de hoogte houden van de nieuwbouw aan 
de school.  

De werkzaamheden aan de bouw liggen stil. Dit in verband met 
het faillissement van Bouwbedrijf Thijssen. De nieuwbouw en 
renovatie loopt hierdoor vertraging op maar worden, weliswaar 
later dan gepland, conform het plan uitgevoerd. Voor alle 
betrokken is deze situatie zeer vervelend. Zeker omdat de 
samenwerking erg soepel verliep en de werkzaamheden op 
schema lagen. Op vrijdag 25 september jl. hebben we nog op 
feestelijke wijze met leerlingen, team en bouwvakkers het 
bereiken van het hoogste punt gevierd en is de prettige 
samenwerking tot dan toe benoemd. 

De ontwikkelingen worden door het bestuur, de gemeente en 
directie nauwgezet gevolgd en daar waar mogelijk beïnvloed.

Wil Stravens,
oktober ’09

OPROEP
De Parkeercommissie heeft hulp 
nodig! Wil iedereen - die mee wil 
denken over oplossingen voor de 
parkeerdruk in onze wijk - contact 
opnemen met Marten van Dalen via 
een mailtje naar info@vdp.biz. 
Alvast bedankt! 

Buurtvergadering & 
Buurtcafé
Maandag 7 december a.s.  in het 
buurthuis:  Bestuursvergadering 
19.30 uur  en Buurtcafé  20.30 uur
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Markante buurtbewoonster
Voornaam:    Marga
Straat :     Willem van Hornestraat
Leeftijd:     50 (mooie leeftijd!)
Beroep:     Masseur
Kinderen:   Twee meiden van 15 en 17 jaar oud
Favoriete muziek:   Wereldmuziek, met name ongepolijste gipsy
Laatst gelezen boek:  In de stroom, over 25 jaar primitieve dans. Van Lucia Blersch.
Laatste film:     Bride & Predudice van Curinder Chada; een Bollywood parodie,       
         dus supermelig.
Een dag doorbrengen met:   Mijn dochters
Hobby’s:       Dansen, lang wandelen, speelfilms kijken, kaarten, samen eten met vrienden, 
Favoriete man:    De mijne (en Bruce Willis, Christoffer Walken en Johnny Depp, omdat zij zo op hem lijken)
Favoriete vrouw:….. Gossie, da’s moeilijker. Toch nog steeds mijn moeder. Maar ook Paulette, binnen de dansschool is zij een 
         soort Catherine-Marie van de Rochusbuurt
Hekel aan:      Roddelen, klagen en sjacherijnen.
Passie:        Dansen
Favoriete eten:    Verse groenten, vooral peultjes, salades, boerenkool, witlof etc. Maar ook rode bessen, grape-fruit, artisjok,  
         avocado. Chocolade met 85% cacao. Spaans en Italiaans. Vlees? Soms, en dan het liefst uitgebakken spek.  
         Alles bio en scharrel natuurlijk. Ik heb zoveel favoriet eten dat het nog een wonder is dat ik niet tonnetje- 
         rond ben.
De Rochusbuurt is…:  Een heerlijke wijk om in te wonen en te werken. Lekker gevarieerd, dicht bij de Plaza, met een goed  
          restaurant (het Hoefke) en een fantastische buurtvereniging.
Positief aan de Rochusbuurt:   Dat mensen elkaar kennen en zo nodig klaar staan voor elkaar.
Negatief aan de Rochusbuurt:   Zo dicht bij het centrum met veel autoverkeer, dat je te vaak door de uitlaatgassen fietst.
Lievelingskleur:    Groen
Favoriete drank:   Vers vruchtensap en een lekker zachte rode wijn.
Beste eigenschap:   Kan goed luisteren en daardoor redelijk goed een gesprek voeren.
Slechtste eigenschap:  Te kritisch en als ik moe ben reageer ik dat op anderen af 
Favoriete schrijver:   Khaled Hosseini, J.K. Rowling, Renate Dorrestein, Toon Tellegen, J.M. Coetzee
Favoriete kunstenaar:  Maria Kapteijns, en die woont ook in de Rochusbuurt.
Favoriete vakantiebestemming:  Italië, in voor- en naseizoen.

Bezorgers gevraagd
Wil je het Rochusnieuws mee helpen 
bezorgen? Wil je heerlijk wandelen in de 
Rochusbuurt? Wil je nog wat mensen 
ontmoeten? Word dan bezorg(st) er 
van het   Rochusnieuws!
Info en opgeven: 
Ine Chatrou, telnr.: 212 95 65

Oplossing puzzel:
Roland, Frank, Albert
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Al 30 jaar een vertrouwde naam

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

Rochus Culinair
Zuurkool-ovenschotel met gehakt, ananas, champignons en kaas

Het voordeel van deze tijd van het jaar zijn de lekkere wintergroentes. Zuurkool, 
boerenkool, hutspot. Deze ovenschotel kan je al eerder klaarmaken zodat hij alleen 
nog even in de oven wordt geschoven. Door de wat zoete smaak van de ananas 
lusten kinderen hem ook wel.

Benodigdheden voor 4 personen: 
300 gram (wijn)zuurkool, 300 gram 
rundergehakt, 2 sjalotjes, 3 eetlepels 
crème fraiche, 3 theelepels chilipoeder, 
200 gram champignons, 1½ theelepel 
karwijzaad, peper en zout, 150 gram 
geraspte oude kaas, 300 gram aardappelen 
voor puree, boter, ½ liter blik ananas, 
paneermeel of 2 beschuiten.

Bereiding:
Verwarm de oven ongeveer voor op 200 graden. Schil de aardappelen en maak er een 
luchtige puree van met boter, melk en wat peper. Snipper de ui. Laat de zuurkool 
uitlekken in een vergiet, vermeng hem met de zure room en leg dit mengsel onderin 
een met boter ingevette niet te platte ovenschaal.
Bak het gehakt rul in de pan samen met de champignons met peper en zout en doe 
er de gesnipperde ui bij. Laat dit samen nog even doorbakken. Doe er ook het 
karwijzaad en de chilipoeder door. 
Laat de ananas uitlekken en snijd de ananas in kleine stukjes.
Leg het gehakt mengsel op het zuurkoolmengsel samen met de ananas. Strooi daar 
wat geraspte kaas overheen. 
Tot slot komt de aardappelpuree, die afgedekt wordt met de rest van de geraspte kaas 
en wat paneermeel of verkruimelde beschuit met wat klontjes boter.
Schuif de ovenschaal midden in de oven. Laat de schaal nu nog 40 minuten in de oven 
staan.
Jacqueline Vriens

Kopij
Vlak voor Kerst verschijnt weer 

een volgend Rochusnieuws. 

Heeft u hiervoor kopij?  

U kunt deze tot woensdag 

2 december a.s. mailen aan 

rochusnieuws@gmail.com of 

afgeven op Sint Jorislaan 18 

of Tuinstraat 4



Rochusnieuws 107 Pagina 11 november 2009

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van en over 
de Rochusbuurt en wordt 7 maal per jaar 
in de Rochusbuurt huis-aan-huis verspreid 
in een oplage van 775 stuks.

Redactie: 
Bart van Vlokhoven, Henk Aarts, Janine 
Ficheroux, Hélène Gijsen en Jacqueline 
Vriens.  E-mail:  rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Judith van Overbruggen en Hélène Gijsen.

Produktie: KoppieKoppie, Eindhoven

Vervolgens het restant van de papierwinkel afwerken is wel een 
heel werk waar je vooral geduld moet hebben. Je moet diverse 
stempels en handtekeningen hebben, van het Singapore 
ministerie van buitenlandse zaken, de locale burgerlijke stand 
en van de Nederlandse ambassade, voordat Cato in het 
Nederlands bevolkingsregister geregistreerd kan worden. Ook 
de aanvraag van een verblijfsvergunning hier in Singapore is nog 
in volle gang, daarvoor heb je weer eerst een paspoort nodig. 
Dus Cato is nog steeds op een toeristenvisum in Singapore.
 
Pepijn en Eva zijn helemaal gek met hun zusje. Pepijn had 
gehoopt op een jongen en was in eerste instantie wat 
teleurgesteld, maar daar is hij nu al lang overheen en hij is nu de 
grote broer van 2 zussen. En Eva is nu de grote zus, voor haar een 
verandering omdat ze de jongste was. Ze gaat dan ook regelmatig 
naar Cato toe en zegt dan, ‘hallo Cato, hier is je grote zus’. Wij 
maken er ook wel eens ‘misbruik’ van, want Eva duimt nog veel 
en om haar daar vanaf te krijgen zeggen we ‘grote zussen duimen 
niet’, en daar is ze wel gevoelig voor.

vervolg van pagina 11 Buurtbewoners Overzee

Onze ‘zomervakan-
tie’ zijn we doorge-
komen met een 
weekje Maleisië aan 
de kust. Met de 
auto omdat Brigit 
niet meer mocht 
vliegen vanwege de 
zwangerschap. We 
zaten in een resort aan de kust, met een zwembad met glijbaan. 
Voor de kinderen prima, een glijbaan kennen ze niet uit hun 
zwembad in Singapore dus duizend keer per dag de glijbaan af, 
of lekker zwemmen, of aan het strand spelen en de zee in. En af 
en toe een uitje naar de waterval en krokodillen- en 

struisvogelfarm in de buurt. En voor Brigit relaxed omdat ze met 
haar hoogzwangere buik niet echt mobiel was, zeker niet met 
een temperatuur van 30 graden.
Ook hebben we bezoek gehad. Brigit’s broer is met zijn gezin een 
week geweest, evenals mijn zus met gezin. Omdat alle neefjes in 
dezelfde leeftijd zitten als Eva en Pepijn, was dat voor de kinderen 
erg leuk. Voor Eva 
wel wennen al die 
jongens, want er 
zijn geen nichtjes in 
de familie. Eind 
september was hier 
in Singapore de 
Formule 1 Grand 
Prix op het straten-
circuit. 'The only 
one F1 night race' 
zoals het gepresenteerd wordt dus als de avond gevallen is. 
Vanaf vrijdagmiddag 5 uur met de eerste trainingen tot 
zondagavond met de wedstrijd is het een grote happening  waar 
heel Singapore van in de ban is enkele weken van te voren. Ik 
ben met Pepijn wezen kijken en hij vond het helemaal fantastisch. 
Oordoppen heb je zeker nodig want het lawaai is oorverdovend, 
en als je ziet hoe hard die auto's rijden over straten waar je 
normaal maximaal 70 km/h mag dan kun je het nauwelijks 
voorstellen dat bijna 300km/h mogelijk is. Met het hele circus 
erom heen was het een leuk weekend.
 
Wij zelf gaan ons langzaam voorbereiden op de vakantie in 
Nieuw-Zeeland waar we met kerst en oud en nieuw zullen zijn. 
De vluchten zijn geboekt, de camper ook waarin we zullen 
rondtrekken. We gaan zowel naar het noorder- als zuidereiland 
en kijken er erg naar uit, gezien de mooie en afwisselende 
natuur.
 We houden jullie op de hoogte.
 Groeten, Fulco
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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  Albert van der Grinten, tel. 211 50 59, 
info@rochusbuurt.nl, www.rochusbuurt.nl

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

Grijze bak
Dinsdag
10 en 24 november, 8 en 22 decmber

Groene bak
Dinsdag
17 november, 11 en 25 decmber

Oud papier
Woensdag
11 en 25 november, 9 en 23 december

Plastic, Glas
Dagelijks
parkeerterrein Super de Boer, Geldropseweg

Overig
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 www.eindhoven.nl  
of 040-2386000

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

Alfa Romeo
As 
Audi 
Autobianci
Bentley
B.M.W. 
Cadilac
Chevrolet
Citroen
Clio

Daf
Daewoo
Daimler
Datsun
Dodge
Ford
Fiat
Hyundai
Lancia
Landrover

Maserati
Mazda 
Mercedes
Morris
Mitsubishi
Nok
N.S.U.
Opel
Oldmobile

Rollsroyce
Saab
Seat
Skoda
Toyota
Twingo
Volkswagen
Volvo
Wiel

Puzzel
Streep in onderstaande puzzel de woorden horizontaal, vertikaal en diagonaal. weg. 
De resterende letters vormen de oplossing. Deze wordt elders in deze krant vermeld.

Afval


