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De (interim)directeur van de Hasselbraam, Wil Stravens, 
wil de Rochusbuurt op de hoogte houden van de 
nieuwbouw aan de school.  
Op maandag 30 november zijn de bouwwerkzaamheden 
weer gestart. Door faillissement van Bouwbedrijf Thijssen 
lag deze helaas een aantal weken stil. Voor alle betrokkenen 
heel vervelend maar helaas soms niet te vermijden. De 
onderhandelingen met de diverse betrokken zijn inmiddels 
afgerond en er wordt weer hard gewerkt.. Bouwbedrijf “HKM 
realisatie” is verantwoordelijk voor de verdere uitvoering. 
De verwachting is dat de nieuwbouw omstreeks de 
voorjaarsvakantie gereed zal zijn. Daarna zullen er een aantal 
interne renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. 
Hopelijk ervaren met name de directe buren de overlast als 
gering en hebben zij begrip voor het gegeven dat het een en 
ander langer duurt dan oorspronkelijk gepland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mede 
namens het team van Saltoschool De Hasselbraam alle 
buurtbewoners een fijne en sfeervolle kersttijd en alle goeds 
voor 2010 toe te wensen.  

Wil Stravens,
interim directeur Saltoschool De Hasselbraam

Hasselbraam bouwt verder

Nieuwjaarsborrel
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Alweer 10 jaar na 
het Millennium. ’n Reden voor het bestuur om iedereen uit 
de buurt uit te nodigen. Dit  keer geen buurtcafé, wel een 
Nieuwjaarsborrel. 
Heeft u zin om nieuwe en oude buurt-genoten te ontmoeten, 
herinneringen op te halen over het afgelopen jaar, inno-
vatieve plannen of activiteiten te smeden voor het komend 
jaar, of Frank als  verlatende voorzitter van het bestuur de 
hand te schudden, of gewoon gezellig met buurtgenoten ’n 
borrel te drinken dan bent u van harte welkom.
De champagne of andere dranken staan koud op maandag 
11 januari 2010 vanaf 20.30 uur in het buurthuis 
(Hoefkestraat, tegenover de speeltuin).
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en hopelijk tot ziens 
in het nieuwe jaar!

De Rochusbuurtvereniging
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Buurt-info
Buurtbestuur
Roland Heijman  Tel: 211 12 32
Albert van der Grinten Tel: 211 50 59
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

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

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

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

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Fred de Ruijter
Tel: 238 43 87 of 14 040
f.de.ruijter@eindhoven.nl

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

Gemeente Eindhoven
www.eindhoven.nl Tel: 14 040

Redactioneel
Kerstmis 2009: we staan op de vooravond van een nieuw Millennium. De 
Rochusbuurt is springlevend: nieuwe actieve leden in de redactie en in het bestuur! 
Laat u er niet van weerhouden om óók mee te doen! Actief buurtmanschap is 
meesterschap in het nieuwe jaar. In het volgend Rochusnieuws laten de nieuwe 
leden iets van zich horen. Verder is er nieuws van de bestuurstafel: over de 
Nieuwjaarsborrel natuurlijk. Noteert u vast de datum: 11 januari. Ook de 
speeltuincommissie tekent voor een bericht. Voorafgaand aan het nieuwe jaar 
blikken we traditioneel terug op hetgeen achter ons ligt. We hebben onlangs het 
Sintfeest gehad in onze buurt en -eerder- het Running Diner, een klassieker 
inmiddels in de Rochusbuurt. U leest erover; als u erbij was, herkent u het en 
geniet u nog even na, als u het gemist hebt weet u hoe u in 2010 in kunt haken! 
Noteert u alvast in de nieuwe agenda!

In dit Rochusnieuws een interview met, scheidend voorzitter van de buurt-
vereniging, Frank van der Laak. Naast alle andere vaste rubrieken, neemt u eens de 
tijd voor onze website: www.rochusbuurt.nl hebt u vragen, wilt u iets inbrengen 
of heeft u kritiek, dan is er onze buurtkrantmail: zeg het ons op rochusnieuws@
gmail.com. 
Kopijsluiting voor het volgende nummer is 13 januari 2010.

Hele fijne feestdagen. Tot ziens, tot Rochus

Kopij Rochusnieuws?

In januari 2010 verschijnt weer het volgende Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot woensdag 13 januari a.s. mailen aan 
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18 of Tuinstraat 4.
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Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Al 30 jaar een vertrouwde naam

Kids Talk Estafette

Wie ben je?
Seppe is 12 jaar. 
Hij heeft een broertje 
Dion en zijn ouders zijn 
Tatiana en Marten. 
Zijn school is de 
Regenboog. 
Seppe zit in groep 8.

Wat is je lievelings….?
Seppe eet het liefst Friet 
en bij snoep is witte 
chocolade favoriet. 
Zijn lievelingsvak op 
school is gym. 
Hij houdt van de kleur 
rood.
En zijn lievelingsdier is 
een tijger. 
Als favoriete vakantie-
land noemt hij Cuba. 
En op TV kijkt hij het 
liefst naar het 
Sportjournaal. 

Waar heb je hekel aan 
en wat zijn je hobby’s? 
Seppe heeft een hekel aan huiswerk. 
Als hobby heeft Seppe voetbal, zeilen en surfen. 

Welke slechte eigen-
schap heb je? 
Seppe heeft geen idee 
wat een slechte eigen-
schap van hem is.

Van welke muziek hou 
je?
Seppe houdt van 
popmuziek.

Vindt je de 
Rochusbuurt leuk om 
in te wonen? 
Ja, Seppe woont graag 
in de Rochusbuurt 
omdat er ook veel van 
zijn vriendjes wonen.

Wat wil je later worden 
en wie zou je willen 
zijn? 
Seppe weet nog niet 
wat hij wil worden 
maar nu zou hij wel   
 miljonair willen zijn.

Van wie wil je volgende keer iets horen in deze krant?
De volgende keer zal Seppe Mees Veeger interviewen.

In dit stukje van het Rochusnieuws is de jeugd van onze buurt aan het woord: 
Florus met een “U” interviewt Seppe van Dalen.
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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.

Huurprijzen, per dagdeel:
€ 15,- buurtgerelateerd en niet-commercieel
€ 30,- commerciële activiteiten

Het buurthuis is niet beschikbaar voor 
feesten of partijen.
Info: tel. 211 50 59 
info@rochusbuurt.nl 

Sinterklaas in de 
Rochusbuurt
Ook dit jaar ging de Sint ons buurtje 
niet stilletjes voorbij.
Op woensdag 25 november jl. kwam de 
Sint ons met drie van zijn pieten 
verblijden met een bezoek. Hij had de 
volgende pieten bij zich: klungelpiet, 
machopiet en lolpiet. 

Terwijl de Sint vragen beantwoordde en 
tekeningen in ontvangst nam, onder-
wierpen de pieten de kinderen aan een 
aantal testen. Door deze te volbrengen 
konden ze een echt pietendiploma 
verdienen. Toen het weer even niet 
meezat werd alle gezelligheid verplaatst 
naar het buurthuis, waar iedereen 
chocomel en mandarijntjes kreeg. Maar 
al gauw klaarde het weer weer op, en kon 
iedereen weer in de speeltuin terecht. 
Terwijl de pieten aan het klungelen 
waren gaf Sinterklaas een geheim prijs 
over zijn eetgewoonten!
Hij vertelde ons namelijk dat hij niks 
moest hebben van gezond eten. Hij hield 
meer van een speculaasje of een 
schuimpje. Wederom was het weer 
gezellig, en voordat de Sint weer vertrok 
kreeg ieder kind nog een snoepzak. Toen 
ging de Sint, terwijl hij werd uitgezwaaid 
door de blije kinderen. 
Tot volgend jaar Sinterklaas!

De Pieten
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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

Ook in Singapore zijn we vol verwachting want Sinterklaas is hier op 21 november aangekomen. Een week na zijn aankomst 
in Nederland kwam hij in Singapore in de haven binnen gevaren. Toch nog snel gedaan met de boot, in 1 week met de boot 
van Nederland naar Singapore. Onze verhuiscontainer deed er 5 weken over destijds. Maar de goedheiligman werd hartelijk 
onthaald hier door alle kinderen (inclusief Eva en Pepijn) en de Nederlandse ambassadeur. 1 uur na aankomst, en nadat hij 
en de pieten snoep hadden uitgedeeld, een toespraak had gehouden, moest Sint wel even bij komen. Want zweterig is het in 
30 graden met een lange baard, een mijter en meer warme kleren. Bij de Hollandse club ging het feest van Sinterklaas verder 
met een show, liedjes zingen en ander vertier. Op het eind waren er nog cadeautjes en zat de intocht van Sinterklaas erop

Voor de liefhebber, op Youtube staan nog 
een kort filmpje met de intocht: 
http://www.youtube.com watch?v=9cLCPo_5edI
Tijdens het Sinterklaasfeest zijn de ouders 
van Brigit hier, ze zijn bij ons ruim een 
week op kraambezoek. Dus vooral om 
hun Jongste kleinkind te 
zien, maar ook Pepijn en 
Eva hebben ze al ruim 
een jaar niet gezien toen 
ze voor het laatst in 
Nederland waren. Fulco’s 
moeder was begin 
November ook een week 
hier, ook op kraambezoek. 
Ondanks dat we aan de 
andere kant wereld zitten, hebben we dus 
voldoende bezoek.
Verder gaat hier eigenlijk alles zijn gangetje, 
Fulco hard werken door de week, Pepijn 
en Eva naar school en Brigit die vooral 
druk is met Cato. Met ons Catootje gaat 
het prima, ze is alweer 3 maanden oud en 
groeit goed. Alweer bijna 7kg, en ze heeft 

Buurtbewoners Overzee

haar stem en handen ontdekt. Met haar 
stem maakt ze vaak roep geluidjes en ze 
lijkt iedere keer weer verbaasd dat het 
geluid uit haar keel komt. Ook van haar 
handen wordt ze zich bewust, en ze zal 
ook snel haar duim ontdekken om te 

‘duimen’. Van de speen 
moet ze niet zoveel 
hebben. Doorslapen 
gaat ook redelijk 6 to 7 
uur achter elkaar 
doorslapen lukt redelijk, 
dus dat komt onze 
nachtrust weer ten 
goede. Brigit probeert 
voorzichtig weer te gaan 

sporten, terwijl Pepijn en Eva binnenkort 
weer gaan afzwemmen. Pepijn voor 
diploma B en Eva voor ‘duckie 5’, nog 1 
niveau verwijderd van diploma A.

Singapore zelf is in kerstsfeer gekomen en 
het blijft een rare gewaarwording, kerst in 
de tropen. Want met kerst ben je gewend 

aan kou en zelfs sneeuw. Maar hier staan 
de (nep)kerstbomen en alle versiering in 
de tropisch hitte en loop je zelf in je korte 
broek en T-shirt. Als ik dit schrijf hebben 
nog 3 weken te gaan tot kerst en dan gaan 
we genieten van een hopelijk heerlijke 
vakantie want we gaan met de camper 
door Nieuw-Zeeland trekken waar we ook 
oud en nieuw vieren. Nu we hier zitten in 
Singapore is Nieuw-Zeeland ‘om de hoek 
en slechts 11 uur vliegen’. Anders komt 
het er nooit meer van dus we gaan ervoor. 
Dus hopelijk in de volgende Rochusnieuws 
meer over onze avonturen in Nieuw-
Zeeland.
Wij wensen alle buurtbewoners prettige 
feestdagen en een voorspoedig 2010 !
 Groeten, Fulco
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(…)Als we de nieuwe smederij van Tinus van Grootel aan de 
Geldropseweg gepasseerd waren, dan stond er een nieuw 
woonhuis waarin de boekhouder woonde van de firma Von 
der Nahmer. Zijn naam was Keunen. Hij verkocht in dit huis 
ook lappen stof ten behoeve van zijn werkgever. Dan volgden 
er nog wat huizen en in een daarvan woonde een zekere heer 
Denkers, terwijl hier ook de horlogemaker Jan van Rooy 
gevestigd was. Dan bereikten we de hoek van de Geldropseweg 
en de Hoefkestraat. Hier was al jarenlang de bakkerij gevestigd 
van Frans Frencken. De winkel stond met het front naar de 
Geldropseweg gericht, met daarachter het woongedeelte. Men 
kwam uit op een heel klein plaatsje, waaraan meteen de tuin 
grensde van de buren. Men was dus genoodzaakt om de 
kolossaal grote bakkerij mét bergruimte plus een loods voor de 
opslag van het hout, waarmede de oven gestookt moest worden, 
verderop in de Hoefkestraat onder te brengen. Er woonden 
daar dan ook maar ongeveer zes gezinnen, met inbegrip van de 
kastelein. De eerste bewoner was Sjaak van Rooy. Hij was 
beeldhouwer en verdiende een goed loon.. Zijn vrouw was 
overleden en hij bleef achter met veel dochters en slechts één 
zoon. Deze jongen was de oudste van het hele stel, maar zijn 
vader had in het geheel geen plezier van deze knaap. Deze 
jongen was een -door zijn oom Jan- door en door verwend 
heerschap. Van deze oom Jan kon hij krijgen wat hij maar 
wilde. Hij was bij deze oom als hulp of leerling horlogemaker en 
daardoor had hij de beschikking over heel oude horloges, die 
het maken eigenlijk niet meer waard waren. Hij mocht die van 
zijn oom behouden en wist ze toch nog van de hand te doen, 
welke handel hij het liefst zondags achter in de kerk dreef. Hij 
trof daar doorgaans wel meer kornuiten van hetzelfde slag, 
want gewoonlijk zoeken ze elkaar wel op ! (…) 

Het vergeten Stratum
Dit nieuwsgierig makende verhaal gaat nog verder, want ik heb 
zomaar een klein stukje gekozen uit een boek dat leest als een 
virtuele wandeling door het oude Stratum. De schrijver, Herman 
de Groot (1889 - 1982) was zelf een geboren en getogen 
Stratumer. Hij heeft o.a gewoond in de Stuiverstraat, aan de 
Geldropseweg en in de Sint Jorislaan. Op latere leeftijd is hij 
begonnen de herinneringen aan zijn jeugd en zijn volwassen 
jaren op te schrijven. De Rochusbuurt komt uitgebreid aan bod 
met haar kleurrijke bewoners, waaronder  Drika de Bromollie, 
Marie de Paraplu en Boxtelse Bet en met de woon- en 
leefomstandigheden van die jaren. Maar het gaat niet alleen 
over de Rochusbuurt. Ook de Iriswijk wordt uitgebreid 
besproken. Ook de Heezerweg, Leenderweg, Aalsterweg en 
Stratumsedijk. Het verhaal van Herman de Groot was al eens, 
getypt en gestencild, op kleine schaal uitgegeven. De 
Heemkundige Studiekring Kempenland Eindhoven vond dat 
het manuscript een betere uitgave verdiende. Een kleine 
werkgroep heeft het heringedeeld en van veel mooie oude en 
ook nieuwe foto’s voorzien. Het is nu, samen met nog wat korte 
hoofdstukken waaronder een bijdrage van onze buurtbewoner 
Frits van Bergeijk over een gymnasiast in oorlogstijd, uitgegeven 
ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van de Heemkundige 
Studiekring Kempenland Eindhoven in november 2009. Alle 
stadsdelen van Eindhoven zijn al een keer of zelfs meerdere 
keren beschreven en in druk uitgegeven.
Zolang het ultieme boek over Stratum nog niet is geschreven 
kan ik de mensen die geïnteresseerd zijn in het verleden van 
Stratum aanraden dit boek alvast te kopen: “Het vergeten 
Stratum” (ISBN is 9789460320064).
Veel leesplezier !
Walther Willems

Running Dinner
Voor vele enthousiaste thuiskok en gewone lekkerbekken 
was zaterdag 7 november weer een culinaire avond vol 
eetverrassingen in de Rochusbuurt
Er hadden zich zo’n 48 mensen aangemeld. Dankzij allerlei 
wiskundige berekeningen waren de plaatsen weer goed 
verdeeld. Het Running Dinner bestaat uit 3 gangen, een voor- 
hoofd- en nagerecht. Een paar dagen van tevoren krijg je te 
horen welk gerecht je maakt. Wij hadden een voorgerecht dus 
om 19.00 uur stonden de eerste gasten voor de deur. Om 19.45 
uur mocht de enveloppe open en werd iedereen naar een ander 
adres gestuurd Op straat pik je de andere  “running-dinners” er 
zo uit, die lopen met dezelfde culinaire spanning over straat als 
wij. “Waar gaan jullie heen?” Ken u ik die mensen die daar 
wonen? Ook al woon je al lang in de Rochusbuurt, toch kom je 
nog steeds buurtbewoners tegen die jen maar kent van het 
boodschappen doen bij Super de Boer.. 

Na het hoofdgerecht volgt weer een nieuwe envelop en word je 
richting het “toetje” gestuurd.. 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. 
De avond is gezamenlijk afgesloten met een drankje en wat 
lekkers.
Kortom het was weer geweldig.
Jacqueline Vriens
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Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11:00 -17:00

Schoolvakanties geslotenGeopend van maandag
tot en met zaterdag

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

Archief Rochus-
buurtvereniging
Wie interesse heeft in de geschiedenis van 
de Rochusbuurtvereniging vind het 
misschien leuk om door ruim dertig jaar 
archief te grasduinen. Ik heb zelf eens 
willekeurig wat ordners opengeslagen. 
Wat mij opviel waren de vele bouwkundige 
rapporten van even zovele experts. Wat 
dat betreft lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan... Het geeft echter ook een leuk 
tijdsbeeld weer, de getypte verslagen en 
de pamfletten uit de stencilmachine. Voor 
vele buurtbewoners moet nu uitgelegd 
worden wat een type- of stencilmachine 
is, of niet? Wie geïnteresseerd is om eens 
een duik te nemen in het ruime  
Rochusbuurtverenigingsleven nodig ik 
van harte uit om contact met ons op te 
nemen.
Namens bestuur Rochusbuurtvereniging,

Albert van der Grinten 
info@rochusbuurt.nl

De buurt heeft daar over de hele linie 
genomen vrij goed aan meegewerkt.
Het parkeerverkeer van buiten de wijk 
blijft op die dagen op sommige plaatsen 
nog wel een probleem.

De conclusie is dat het een geslaagde 
proef is geweest. Daarom zal de straat-
veegactie volgend jaar niet alleen 
herhaald, maar zelfs uitgebreid worden 
tot zes keer.

De data, waarover u overigens voor dat 
de actie begint nog eens bericht krijgt, 
zijn :
•  donderdag 14 en vrijdag 15 januari

•  donderdag 11 en vrijdag 12 maart

•  donderdag 6 en vrijdag 7 mei

•  donderdag 10 en vrijdag 11 juni

•  donderdag 15 en vrijdag 16 juli

•  donderdag 16 en vrijdag 17 september.

De donderdagen gelden voor het gebied 
tussen Rochusstraat en Hertog-straat.
De vrijdagen gelden voor de Rochusstraat 
zelf en het gebied tot de Jorislaan.

Ik hoop dat de volgende acties weer een 
succes zullen worden.

Walther Willems
Buurtpreventie Rochusbuurt 

Uw straat
wordt geveegd

VANDAAG 
wordt deze straat schoongemaakt

Bewoners van:

Rochusbuurt

let op:
niet

parkeren!

Straatveger
Afgelopen jaar is twee keer een proef gehouden om de straten en 
parkeervakken zoveel mogelijk autovrij te houden op een van tevoren 
aangekondigde straatveegdag.
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Twee en een half jaar geleden stopten 
de drie bestuursleden van de 
Rochusbuurvereniging tegelijk met 
hun functie. Frank is toen voorzitter 
geworden en heeft samen met Albert 
van der Grinten als secretaris en 
Roland Heijman als penningmeester 
het bestuur voortgezet. Zijn streven 
was, om het twee jaar te doen. Het is 
iets langer geworden en met oudjaar 
stopt Frank ermee. Een mooi moment, 
want er zijn inmiddels 4 nieuwe 
bestuursleden bij gekomen: Carlijn ’t 
Hoen, Ine Chatrou, Toine van Dongen 
en Ralph Hanzen. Door één voor één 
de functies neer te leggen, hoopt het 
bestuur dat het rouleren van de 
bestuurstaken soepel zal verlopen.

De nieuwe bestuursleden (die zich in 
de volgende buurtkrant aan de 

buurtbewoners zullen voorstellen) 
zullen de voorzittersrol voorlopig om 
de beurt op zich nemen. Als ik Frank 
mag geloven is dat niet echt nodig want 
hij vindt het een lui baantje vergeleken 
bij dat van penningmeester en 
secretaris. Je hoeft niet zo hard te 
werken, maar moet vooral initiatief 
nemen. (Hij merkt er maar meteen bij 
op dat de nieuwe leden, en dan 
voornamelijk de twee vrouwen, 
behoorlijk kunnen kleppen. Dus de 
voorzittersrol wordt wellicht iets 
omvattender.)
Dat initiatief nemen past helemaal bij 
Frank. We kennen hem niet alleen als 
voorzitter, maar ook als actief lid van 
de werkgroep Nieuwbouw. Hij heeft in 
beide rollen veel contact met gemeente, 
Wooninc, andere werkgroepen en 
buurtbewoners. Zelf ken ik niemand 

anders die zo helder en compleet kan 
uitleggen wat er allemaal gaande is in 
onze buurt. Een goede vertaler van 
ambtenarij naar de buurt en van 
buurtwensen naar de ambtenarij.

Zijn voornemen om maximaal twee 
jaar voorzitter te zijn had te maken met 
de keuze om het liever kort en intensief 
te doen. Maar heeft hij in die 2½ jaar 
ook bereikt wat hij wílde bereiken? Op 
die vraag volgt een volmondig NEE. Als 
belangrijkste doel zag hij namelijk het 
behoud van ons buurthuis en inmiddels 
is zeker dat dit afgebroken gaat 
worden. 
Het buurthuis vormt een belangrijke 
kern in onze wijk. Het bestaat al 30 jaar 
en is altijd een plaats gebleken waar 
dingen kunnen gebeuren en ontstaan. 
Buurtfeesten, vergaderingen, 

Interview met Frank van der Laak, 
scheidend voorzitter van de Rochusbuurtvereniging

lees verder op pagina 9
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kaartavonden, verhuur voor groepen 
enzovoorts. Het gevaar bestaat dat een 
alternatief, dat Wooninc verplicht 
moet aanbieden, onbetaalbaar wordt.
Dit is dus wel een frustratie van Frank; 
ondanks alle inspanningen, alle goede 
alternatieven vanuit de buurt, worden 
plannen gewoon uitgevoerd zonder 
naar buurtbelangen te kijken. Nog een 
voorbeeld hiervan is de herinrichting 
van de Geldropseweg. Na maanden 
overleg tussen gemeente, winkeliers, 
bewoners en andere belanghebbenden 
wordt een stedenbouwkundig bureau 
ingeschakeld. Na een jaar ligt er een 
plan. De afdeling verkeer van de 
gemeente gaat vervolgens niet akkoord 
en alles kan weer opnieuw beginnen.
Hij relativeert dit weer door te 
benadrukken dat je vooral geen haast 
moet proberen te hebben. Alle 
ontwikkelingen gaan traag en de 
uitkomst is ongewis. Om hiermee toch 
goed om te kunnen gaan, houdt hij 
liever zelf het initiatief. Bijvoorbeeld 
door actief naar alternatieven te 
zoeken. Je moet vooral niet werkloos 
gaan zitten afwachten.

Er is de afgelopen 2½ jaar ook een 
heleboel bereikt. Er is meer openheid in 
de buurt vanuit het bestuur. Via de 
buurtkrant worden we altijd op de 

hoogte gehouden. De maandelijkse 
bestuursvergaderingen zijn openbaar. 
Er zijn ook een website en buurtcafé 
gekomen. Op de website kun je veel 
lezen dat door Frank geschreven is. De 
buurtvereniging stáát weer en heeft nu 
7 bestuursleden. Er worden weer 
activiteiten op poten gezet. Natuurlijk 
is dit niet allemaal alleen aan het 
bestuur te danken. Er wonen 1300 
mensen in onze wijk, van wie er 
ongeveer 50 actief zijn.

Waar doet hij het voor? Wat vindt hij 
zo leuk aan onze Rochusbuurt? Hij 
vindt het een mooi oud buurtje met 
charmante straatjes waarvan de 
straatstenen zo gezellig glimmen als 
het geregend heeft. (Zo, kom daar nog 
maar eens om. Ik hoor alleen maar 
mensen klagen over de regen) Het is 
overal dichtbij en de mensen die er 
wonen, vormen een heerlijk 
allegaartje.

Volgens Frank heeft hij voelsprieten 
om te weten wat er in de buurt speelt. 
En daar wordt dan ook naar gehandeld. 
Toen er bijvoorbeeld overlast van 
hangjongeren in de speeltuin was, 
werden de omwonenden door het 
bestuur uitgenodigd voor een 
overlegavond.

Een plein zou de buurt compleet 
maken. En de plek waar dit plein zou 
kunnen komen is natuurlijk 
overduidelijk. Als dan ook nog de 
rommel beter opgeruimd zou worden, 
zou ook die wens van Frank ingevuld 
worden.

Natuurlijk verdwijnt Frank niet 
helemaal van het Rochustoneel. Hij is 
nog steeds lid van de werkgroep 
Nieuwbouw. Dit doet hij al bijna 10 jaar 
en zal hij blijven doen tot het helemaal 
klaar is. Dat betekent de voortgang 
kritisch blijven volgen en zo veel 
mogelijk actie hierop ondernemen.

Hij heeft het met plezier gedaan, maar 
zal het niet gaan missen. Denkt hij ;) 
Ook al is het een goede prater, hij zegt 
niet graag te overleggen, maar liever te 
dóen. En hij voegt de daad bij het 
woord: 4 september 2010 organiseert 
hij als afscheidscadeau een buurtfeest!

Frank, heel erg bedankt voor je inzet!

Marga

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

vervolg van pagina 8

Oplossing puzzel 108 
Prettige Kerstdagen, zalig Nieuwjaar
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Buurtpreventie
Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk
 St. Jorislaan 88

Toine van Dongen
 Pastoor dijkmansstraat 31
 dongen31@xs4all.nl

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

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

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

Joris Westerwoudt
 Tuinstraat 4
 joris.westerwoudt@tiscali.nl

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

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

Beste Frank van der Laak, beste buurtvereniging

Recentelijk kwam ik een artikeltje tegen over onrust in de Rochusbuurt nav de 
komst van een Domus-huis aan de Geldropseweg. Helaas kan ik het artikel niet 
meer terugvinden, maar ik zag dat jouw naam er in genoemd werd en ik herinnerde 
me het stuk in het Rochusnieuws wat jij geschreven had.
Ik reageer dus op je persbericht, terwijl het artikel (in het ED?) mijn verontrusting 
opwekte, niet zozeer je persbericht. 
Je schildert onze buurt af als een putje en een overbelaste buurt, waardoor het de 
vraag is of hier nog wel een opvang van daklozen past. Met allebei de (vooronder)
stellingen ben ik het oneens: Onze buurt is niet overbelast; we zijn geen 
probleembuurt, we hebben geen grootstedelijke overlast, het is peanuts in 
vergelijking met sommige andere buurten in Eindhoven. We zijn geen Woensel-
west bijvoorbeeld. Om de bouwplannen van Wooninc op te tellen bij de opvang 
van dak- en thuislozen vind ik niet verstandig. Verdichting van de bewoning is 
een, wellicht zorgelijk, gegeven, maar dat staat los van het tegenhouden van 
daklozenopvang.
Verder denk ik dat we ons als buurt niet tegen een daklozenopvang uit moeten 
spreken. Het is natuurlijk voor de mensen die er tegenaan wonen de vraag of het 
wel goed geregeld is en wat er gedaan kan worden om eventuele overlast te 
voorkomen. Maar dat geldt voor iederéén die naast zo’n pand woont, in welke 
buurt dan ook. Eindhoven zoekt een aantal plekken om mensen op te vangen, dus 
er komt er hoe dan ook één ergens in de omgeving. Ik denk dat de mensen die 
ernaast komen te wonen er meer baat bij hebben als het anders benaderd wordt. Is 
het binnen onze buurt de beste plek? Wat wordt er gedaan om overlast te beperken? 
Wat zijn de eerdere ervaringen met Domushuizen? Let wel: door er meteen de 
term “ernstige verslavingsproblematiek”aan te plakken, roep je associaties op met 
de taferelen aan de Kanaaldijk en een Domushuis is iets totaal anders. 

Ik hoop dat we er als buurt uit kunnen komen, zonder meteen een “Not in my 
backyard!” – mentaliteit uit te stralen. Dat is iets te makkelijk voor dit sociaal toch 
wel wenselijke project.

Met vriendelijke groeten,
Maria Kapteijns 
Tuinstraat 21  

Ingezonden

Eindhoven, 10 december ’09

Beste Maria,
 
Ik ben niet op de hoogte dat er waar dan ook, maar iets gepubliceerd is naar aanleiding 
van het persbericht wat ik namens het hele bestuur van de buurvereniging heb 
verstuurd. In het Eindhovens Dagblad heeft wel een artikeltje gestaan naar aanleiding 
van de recente kraakactie aan de Geldropseweg. Daarin staat letterlijk: “In de 
Rochusbuurt bestaat al een tijd de vrees dat in het pand het tweede Domushuis zal 
worden gevestigd. Frank van der Laak van de buurtvereniging Rochusbuurt zegt dat 
uit ‘zeer betrouwbare bron’ te hebben vernomen.” Ikzelf was met deze formulering 

lees verder op pagina 12
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Vraag & aanbod
Zoek je nog een huishoudelijke hulp?
Wij zijn heel blij met ‘onze’ hulp en zij 
zoekt meer werk. Dus bel me als je 
contact met haar wilt: 040-2111232, 
vraag naar Marga.

De klassieker van...
Deze mooie klassieker ben ik op het spoor gekomen toen ik in 2002 maandelijks een 
weekend in Berlijn was. Op de fiets zie je meer en toen ik langs een garage kwam 
gefietst zag ik helemaal achterin deze witte Mercedes staan. Iedere maand weer.
Na een tijdje heb ik gevraagd of deze te koop was. De garagehouder zou dit voor me 
navragen bij de eigenaar die hem daar gestald had. Navraag leerde dat de eigenaar al 
ruim een jaar terug overleden was maar dat de familie de auto wel wilde verkopen. 
Eind 2002 vloog ik samen met twee vrienden naar Berlijn om vervolgens met deze 
auto terug te komen. Een rit van ruim 12 uur met alle barre weersomstandigheden: 
sneeuw, ijzel, regen en daardoor eindeloze files. Sindsdien rijden we deze auto dagelijks 
en bijna zonder onkosten. Een klassieker is wegenbelastingvrij, verzekering kost bijna 
niets en de auto rijdt op diesel. Het is ook een auto die weinig onderhoud vergt. 
Afgezien van het normale onderhoud (banden, APK, de kleine en grote beurten) 
hebben we aan deze auto nog geen mankementen gehad. 
In augustus 2006 was de Benz ook onze trouwauto. Wij vinden het een stoere auto, 
wat vaak ook aanleiding is tot een spontaan gesprek op straat met onbekenden. Plus 
dat je iets anders rijdt dan de gemiddelde Nederlandse eenheidsworst. Wij zijn er heel 
tevreden mee.
Frans Kalf

Wilgenhof
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers voor begeleiding/onder-
steuning bij groepsactiviteiten.
Heeft u één ochtend en/of middag nog 
tijd en wilt u iets betekenen voor de 
bewoners van Wilgenhof, dan nodig ik u 
van harte uit voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Frans Offermans
coördinator vrijwilligerswerk 
Woonzorgcentrum Wilgenhof
tel: 040 - 2148300

Renovatie speeltuin
Na een lange voorbereiding is het dan nu 
zover: de renovatie van de speeltuin aan 
de Hoefkestraat. Mede dankzij een goede 
afstemming met de speeltuincommissie 
zijn we tot een mooi plan gekomen De 
werkzaamheden staan gepland voor week 
2 en 3 van het nieuwe jaar. Er komen 
nieuwe toestellen en deze zullen meer 
voor in de speeltuin geplaatst worden. 
Later zal nog de groenvoorziening 
gerenoveerd worden en het asfaltpad 
hersteld. Voor eventuele nadere informatie 
omtrent de uitvoering kunt u contact 
opnemen met dhr. F. Volleberg op  
tel: 238 6017 of mw. I. Wagemakers, wijk-
coördinator bij het stadsdeelteam Stratum, 
tel: 238 8319 of via e-mail: i.wagemakers@
eindhoven.nl. Voor overige vragen kunt u 
bellen naar het klanten-contactcentrum 
van de gemeente Eindhoven, tel: 14040.

Met vriendelijke groet,

I. Wagemakers
wijkcoördinator
Stadsdeelteam Stratum
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ook niet gelukkig, maar op de keper 
beschouwd staat er ook alleen maar dat ik 
heb bevestigd dat wij geluiden hebben 
ontvangen dat de gemeente in dat pand 
een tweede Domushuis wil vestigen aan 
de Geldropseweg. Ik weet ook dat de 
journalist nog andere mensen gesproken 
heeft. Dat zou zomaar ook een van de 
winkeliers op de Geldropseweg kunnen 
zijn; en zij zijn mordicus tegen de vestiging 
van daklozenopvang aan de 
Geldropseweg.
 
Ik heb nadrukkelijk ook de behoefte om 
twee alinea’s uit het persbericht te 
herhalen:
 
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.
 
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 
projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders 
en maatschappelijke instellingen allemaal 
in dit kleine buurtje gerealiseerd moeten 
worden.
 
Als voorzitter van het bestuur van de 
Rochusbuurtvereniging zie ik toch een 
aantal bedreigingen in de richting van de 
Rochusbuurt drijven:
 
Nieuwbouw:
In 2001 heeft de gemeenteraad een 
groenbeleidsplan aangenomen. Hierin is 
een lijst opgenomen van de meeste 
groenarme buurten in Eindhoven. De 
Rochusbuurt zit daar ook bij. Hierin staat 

dat gestreefd moet worden naar minimaal 
8m2 groen per bewoner van een gebied. 
Herstructurering alleen mag plaatsvinden 
als er minimaal 4 m2 groen per bewoner 
wordt gerealiseerd. De nieuwbouw, zoals 
Wooninc. die gepland heeft, valt onder 
herstructurering en voldoet absoluut niet 
aan deze norm. In de Rochusbuurt 
beschikken we maar over 2 m2 openbaar 
groen per bewoner. De gemeente 
overtreedt hiermee dus haar eigen 
normen. 
 
Verdichting:
Als alle plannen, zoals die nu bij de 
gemeente bekend zijn, doorgaan, komen 
er op redelijk korte termijn (1 à 2 jaar) 
maar liefst ca. 250 woningen in de 
Rochusbuurt bij. De Rochusbuurt is 
momenteel de op één na meest 
dichtbebouwde buurt in Eindhoven. Als 
alle plannen doorgaan gaan we met stip 
naar de eerste plaats:
 
Woningen (huidig)   622
Wooneenheden (huidig) 275
Nieuwbouw      89
Aanvraag vergunningen 98
H.H. van Brabantplein  64
Totaal         1.148

Dus als alle geplande woningtoevoegingen 
in de Rochusbuurt worden uitgevoerd 
komen we dus binnen afzienbare tijd op 
een totaal aan 1.148 woningen op 14 ha: 
Dit geeft een woningdichtheid van 82 
woningen per ha. Dit is ongekend in 
Eindhoven! (momenteel is de hoogste 
woningdichtheid in Eindhoven te vinden 
in de Schrijversbuurt: 45). En de gemeente 
blijft vrolijk vergunningen afgeven.
 
Vestiging opvang:
Het bestuur van de Rochusbuurtvereniging 
is niet tegen het vestigen van opvang in de 
Rochusbuurt. Maar de manier waarop het 
gaat steekt ons. Dit gemeentebestuur 
heeft bewonersparcipatie hoog in het 
vaandel staan; voor elk wissewasje wordt 
er een overleg in het leven geroepen. 
Gegeven de reacties van andere buurten 
kan de gemeente rekenen op weerstand 
bij de vestiging van dergelijke instellingen, 

dus kiezen ze er nu maar voor om de 
bewonersorganisaties niet te informeren. 
De gemeente is de opvang van daklozen al 
lang aan het voorbereiden. Zo zijn er in het 
verleden informatieavonden geweest voor 
vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties. Op een van deze 
avonden is ook het bestuur van de 
Rochusbuurtvereniging aanwezig geweest. 
Wij waren daar inderdaad ook nadrukkelijk 
de enige buurtvertegenwoordiging die 
zich niet uitsprak tegen de vestiging van 
een dergelijke instelling in de eigen 
omgeving. 
 
Het wonen in de Rochusbuurt heeft een 
aantal grote voordelen in vergelijking met 
bijvoorbeeld wonen in Meerhoven. Veel 
openbare instellingen zijn ‘om de hoek’ te 
vinden. Het bestuur van de 
Rochusbuurtverening is ook van mening 
dat het geen pas houdt om de vestiging 
van ‘leuke’ instellingen toe te juichen en 
de vestiging van instellingen met een 
minder imago af te wijzen. Je woont in de 
stad, tegen het centrum, met alle voor- en 
nadelen.

Waar wij echter voor pleiten is dat ze op 
het stadhuis niet alleen maar ‘losse’ 
beslissingen nemen over de Rochusbuurt, 
maar dat ze ook eens kijken wat al deze 
‘losse’ beslissingen samen voor weerslag 
hebben op een dergelijk klein buurtje. Dat 
wil zeggen; dat ze eens naar de Rochusbuurt 
als totaal kijken, waarbij gekeken wordt 
wat mogelijk en/of noodzakelijk is. Het 
persbericht was een poging om dit voor 
elkaar te krijgen.

Op het stadhuis lopen ook mensen rond 
die zich hierover druk maken. Zij hebben 
ons geïnformeerd dat de gemeente 
heimelijk de vestiging van deze instelling 
aan het voorbereidden is. Zoals je terecht 
opmerkt komen dit soort instellingen 
verspreid over heel Eindhoven. Deze 
verschillende instellingen krijgen elk hun 
eigen signatuur. De mogelijke opvang in 
een Domushuis aan de Geldropseweg zou 
nadrukkelijk gereserveerd worden voor 
mensen met een ‘ernstige 
verslavingsproblematiek’. Het niet 

vervolg van pagina 8
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Op zoek naar het chocoladetaartrecept 
van mijn oma kwam ik onderstaand 
recept weer eens tegen. Ooit eens 
gegeten bij vrienden en daarna uiteraard 
het recept gevraagd. Een prima recept 
om van de overtollige 
Sinterklaaschocolade af te komen. 
Werkt het best met pure chocolade 
zoals het recept vermeld, maar 
melkchocolade en zelfs witte (dan krijg 
je blanco brownies!) gaat ook prima.

Gemarmerde 
brownies (24 stuks)

‘Bruin’ mengsel
225 gr pure chocolade in stukjes
75 g boter, in blokjes
4 eieren
300 g kristalsuiker
150 g bloem
½ tl zout
1 tl bakpoeder
2 tl vanille-essence
115 g walnoten, grof gehakt

‘Wit’ mengsel
50 g boter, op kamertemperatuur
175 g roomkaas (bijv. Philadelphia of 
mon chou)
75 g kristalsuiker
2 eieren
25 g bloem
1 tl vanille-essence

Verwarm de oven voor op 180 C. Bekleed 
een bakblik/ovenschaal van ±33 bij ±23 
cm met bakpapier. Vet dit licht in.
Smelt de chocolade met de boter au bain 
marie en roer het mengsel glad. Laat het 
afkoelen.

Klop intussen de eieren licht en schuimig. 
Voeg geleidelijk de suiker toe en blijf 

kloppen. Zeef de bloem, het zout en de 
bakpoeder erboven en spatel dit er licht 
maar goed doorheen.

Roer het afgekoelde chocolademengsel 
erdoor. Roer de essence en noten erdoor. 
Houd van deze massa ± 475 ml. apart.

Klop voor het effen mengsel boter en 
kaas los. (evt boter en kaas een paar 
seconden in een schaaltje in de magnetron 
zetten. Dan mengt het makkelijker). Klop 
hier de suiker door. Klop de eieren, bloem 
en essence erdoor.

Spreid het niet afgemeten 
chocolademengsel uit in de vorm. Giet 
het effen mengsel erover. Verdeel hierover 
de 475 ml chocolademengsel.

Trek met een metalen pannekoekenmes 
(of vork of lepel) de mengsels door elkaar. 
Meng ze niet helemaal. Bak de koek 35-
45 minuten, totdat hij net is gestold. Laat 
hem afkoelen en snijd hem in vierkante 
stukken.
Smakelijk!

Rochus Culinair

Zoek de 
verschillen
Hebt u al een kerstboom in huis? 
Waarom juist díe boom? Dit jaar zijn 
naar schatting 5 tot 6 miljoen levende 

kerstbomen verkocht, gemiddeld kosten 
ze 15 euro. Minder dan de helft komt uit 
het buitenland. Ze worden gekweekt in 
productiebossen. De kunstkerstboom is 
nog steeds in trek, maar wordt weer iets 
minder gebruikt. Nieuw is de huurboom. 
Bij de boerderijwinkel in Gennep zijn 

biologische kerstbomen te huur. Je krijgt 
bij inlevering van de boom een 
waardebon van 5 euro die je volgend 
jaar weer kunt gebruiken bij de aanschaf 
van de volgende boom. Zaterdag 19 
december en woensdag 23 december 
kun je nog een boom kopen.

lees verder op pagina 13

De levende boom:
• ruikt lekker
• verliest naalden
•  veel gebruik van bestrijdingsmiddelen 

tegen onkruid en insecten, ontsmettings-
middel en kunstmest, kweek breekt CO2 
af, verbranding levert CO2

• transport is milieubelastend
• goedkoop

De kunstboom
• fijn voor mensen met allergie (tegen de 
bomen zélf of tegen pesticiden)

• verliest geen naalden
•  productie vraagt veel water en energie, 

produceert zodoende meer broeikas-
gassen. 

• transport is milieubelastend
• gaat meerdere jaren mee

Levende kerstboom huren
• ruikt lekker
• minder verlies van naalden
•  lever je kerstboom na de kerst weer in 

wordt door de kweker terug geplant, 
kweek breekt CO2 af

• transport is milieubelastend
• duur
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Zondag 20 december, 4e zondag van de Advent
10.30 uur Hoogmis met Sint-Joriskoor, 
kinderwoorddienst

Donderdag 24 december, Kerstavond
19.00 uur  H.Mis: Kerstviering voor gezinnen met 

kinderen m.m.v. Stratums Muziek korps
21.00 uur H.Mis m.m.v. Donjokoor
23.00 uur Nachtmis m.m.v. Sint-Joriskoor

Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.30 uur Hoogmis van Kerstmis m.m.v. Sint-Joriskoor
13-16 uur Gelegenheid tot Kerststalbezoek

Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
10.30 uur Hoogmis m.m.v. Sint-Joriskoor
13-16 uur Gelegenheid tot Kerststalbezoek

Zondag 27 december, H. Familie
10.30 uur Hoogmis met orgelspel
13-16 uur Gelegenheid tot Kerststalbezoek

Donderdag 31 december
18.00 uur  H.Mis: Oudejaars-dankdienst m.m.v. 

Sint-Joriskoor

Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
10.30 uur Hoogmis met orgelspel

Zondag 3 januari, Openbaring des Heren
10.30 uur  Hoogmis met Sint-Joriskoor, 

kinderwoorddienst
Nieuwjaarsreceptie na de Hoogmis op 3 januari in
de pastorie

Kerstmis 2009 in de Sint Joriskerk

Whazz Dah?
Wat zit er toch in de bloembakken in de Kettingstraat? Is het 
decoratie? Is het tegen de katten? Ruikt het lekker? Wie weet het 
en kan hier antwoord op geven? 
Mail naar de redactie: rochusnieuws@gmail.com

benoemen van deze term, zou dan ook weer verbloemend 
werken. Al dan niet terecht maken mensen zich dit inderdaad 
zorgen om ‘taferelen aan de Kanaaldijk’. Een reden te meer om 
als gemeente samen met een buurt op te trekken om deze 
noodzakelijke instellingen op een zo goed mogelijke manier in 
een buurt in te passen.    

Ik hoop dat je nu een duidelijker ziet wat de reden van het 
persbericht was. Wat helaas niet te voorkomen is, is dat – hoe 

zorgvuldig je het ook formuleert – mensen toch alleen maar 
focussen op de zinsnede ‘vestiging van een Domushuis’. Dat 
projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders wellicht meer 
schade aan een buurt toebrengen, wordt niet gezien!

Deze reactie heb ik geschreven op persoonlijke titel,

Met vriendelijke groet,
Frank van der Laak 

vervolg van pagina 12

Zalig Kerstfeest - Gezegend Nieuwjaar!
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Waarom heet kerstmis ook wel het 
lichtfeest? Waarom hangen we lichtjes 
in de kerstboom en steken we kaarsen 
aan? Dat heeft alles te maken met een 
heel oud gebruik.

Midwinter is de donkerste tijd van het 
jaar. Meestal is 21 december de kortste 
dag (soms 22 december), gevolgd door 
de langste nacht. Daarna worden de 
dagen langzaam weer langer. Dit komt, 
omdat de zon in deze periode, van de 
aarde af gezien, het laagst aan de hemel 
staat. Er is zelfs een exact moment aan te 
geven waarop de zon haar laagste punt 
bereikt heeft. Dit jaar is dat op maandag 
21 december om 17.45 uur. Voor de 
astrologen onder de lezers: de zon staat 
precies boven de zuider- ofwel 
steenbokskeerkring. De winterwende 
luidt het begin van de winter in.

Vanaf de zonnewende duurt het drie 
dagen voor je kunt zien, dat de zon 
inderdaad weer langzaam hoger aan de 
hemel komt te staan. Voor de oude 
Germanen was het drie dagen lang 
spannend of de zon verder zou dalen en 
nooit meer zou verschijnen. Men hield 
de wacht en bleef in spanning naar de 
horizon kijken om te zien of de zon het 
ook dit jaar van de duisternis zou winnen. 
En op 25 december is het duidelijk: de 

zon stijgt weer. Voor ons is het een 
verklaarbaar astronomisch verschijnsel 
maar voor volkeren uit de oudheid was 
het een groot mysterie dat bovendien 
grote gevolgen had. Mocht de zon 
namelijk niet terug keren dan zouden de 
nieuwe lente en zomer achterwege blijven 
en het groeien en oogsten van de 
gewassen onmogelijk worden. Altijd in 
het donker zitten: het betekende een 
zekere dood. 

Zodra het gevaar geweken was, werd 
feest gevierd. Er werd zelfs van goed 
bewaarde voorraden gegeten omdat het 
immers toch zeker was dat er weer 
geoogst zou kunnen gaan worden. Er 
werden ook vreugdevuren aangestoken. 
Sommige volkeren staken die vuren juist 
vóór de zonnewende al aan om de 
zonnegod te helpen met zijn eeuwige 
strijd tegen het donker. Al dat samen 
vieren, eten en bomen verlichten lijkt wel 
heel veel op ons huidige Kerstfeest. Bij de 
Germanen werd dit feest het Joelfeest 
genoemd.

En toen……kwamen de Romeinen en 
werden, goed- dan wel kwaadschiks, de 
Europese volkeren tot Christen bekeerd.
Er werd een feestdag geïntroduceerd op 
de fictieve geboortedag van Jezus 
Christus, die overeenkomt met de 

belangrijkste feestdagen van alle 
overwonnen landen en volkeren. Hoewel 
(of juist omdat) de Rooms Katholieke 
kerk fel gekant was tegen de heidense 
gebruiken, is het lichtfeest al doende 
overgenomen door het Christendom.
Zo was een bekend ritueel rond het 
Joelfeest het laten rollen van een 
brandend zonnerad om de zon te sterken 
op zijn zwakste, laagste, punt. De 
Christenen hebben dit idee overgenomen 
in de vorm van de adventskrans. De 
Germanen vierden met het zonnerad de 
terugkeer van het licht en het leven, de 
Christenen vieren met de adventskrans 
en brandende kaarsen de geboorte van 
Jezus, het ‘licht van de wereld’.

Tegenwoordig wordt door sommigen 
weer midwinter gevierd. Ook in onze 
Rochusbuurt kan op 21 december in een 
enkele achtertuin een vuurkorf branden. 
Met warme chocolademelk, erwtensoep, 
glühwein en verhalen gaan we samen 
met goede vrienden de donkere nacht in 
en vieren dat de dagen weer langer 
worden.
Marga
* Andere benamingen voor de winterzonnewende: nollaig, 

yuletide, alban arthan, juul, jul, jiuleis, joulipukki, children’s 

day, dies natalis invicti solis, saturnalia, midwinter, 

brumalia, sacaea, festival van kronos (cronos), dazh boh, 

chaomos, inti raymi, dong zhi, soyal, sada, touji, zagmuk.

Midwinterzonnewende*, een ander licht op kerstmis

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11:00 -17:00

Schoolvakanties gesloten



Pagina 16 Rochusnieuws 108 december 2009

Puzzel
Streep alle namen etc. van vrijwilligers in de Rochusbuurt weg.
De resterende letters wensen wij u toe.

Afval

Grijze bak
Dinsdag
22 december, 5 en 19 januari

Groene bak
Dinsdag
29 december, 12 en 26 januari

Oud papier
Woensdag
23 december, 6 en 20 januari

Kerstbomen
Zaterdag 9 en 16 januari tussen 10:00-
15:00 uur, o.a. Gabriel Metsulaan/
milieustraat. Voor meer adressen: zie 
achterzijde afvalkalender 2010. Er is geen 
aparte huis-aan-huis-inzameling. 

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

Info afvalverzameling
www.eindhoven.nl of 14 040

A  L  B  E  R  T  D  E  R  F  H  P  V  W  K
R  E  N  N  A  Z  U  S  E  E  M  A  E  A  T
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S  G  N  E  M  I  K  K  R  D  E  L  D  T  E
U  M  E  E  W  Y  A  T  E  L  R  R  N  H  O
O  U  E  R  D  A  E  R  E  E  R  O  U  E  H
R  T  E  L  R  N  G  H  D  S  J  C  O  R  T
T  A  S  T  L  R  I  N  D  O  T  H  R  M  N
A  R  S  R  I  I  A  L  R  N  D  U  G  A  Y
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Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de 
Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar 
huis aan huis verspreid in een oplage van 775 
stuks in de Rochusbuurt.

Redactie: 
Henk Aarts, Janine Ficheroux, Hélène Gijsen, 
Marga Verhoeven en Jacqueline Vriens
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Hélène Gijsen en Judith van Overbruggen

Produktie: Koppie Koppie, Eindhoven

ALBERT
ANNELIES
CARLYN ’T HOEN
COR
ERWIN
FRED
GYSEN
HENK
HENK AARTS
HEYMAN

HELENE
INE CHATROU
JORIS
KERST
KEUNING
MARIA
MARTEN
POLYGROUND
ROCHUS
ROLAND

SUZANNE
STRATUM
TOIN
VANDERGRINTEN
VANDERLAAK
VANDONGEN
V.DALEN
V.D.LINDEN
WALTHER 
WILLEMS

 


