Nieuwjaarsreceptie
Maandag 11 januari 2010: nieuwjaarsreceptie van de Rochusbuurt. In het buurthuis, dat omgetoverd is van
kinderopvang naar feestzaaltje door verlichting, hapjes, drankjes, statafels, goed gezelschap en muziek.
Vanaf half negen druppelen de gasten binnen. Bekende en minder bekende
gezichten, handen worden geschud, er wordt gezoend en verlate
nieuwjaarswensen worden uitgewisseld. Een echte laagdrempelige,
onbekommerde receptie-in-spijkerbroek. Het bubbeldrankje wordt eerst
nog netjes ingeschonken bij binnenkomst maar al snel staan de flessen op
de tafels en helpen de gasten zichzelf.
Er wordt volop gekletst: hoe breng jíj de Kerst door? Met of zonder de
familie? Ontvlucht je het feestgedruis door op vakantie te gaan? Kook je 5
gangen, of heb je een pan soep? Doe je spelletjes of trek je je mooiste
kleren aan?
Wat lijken die twee weken kerstvakantie lang en wat vliegen ze voorbij.
Sommigen starten de Kerst met de fakkeltocht op kerstavond. Een tocht
voor vrede en verdraagzaamheid, een mooier thema voor Kerst kun je
niet wensen. Anderen vieren kerst in het buitenland, b.v. de VS, waar 2e
Kerstdag niet eens gevierd wordt, maar Boxing Day heet. De dag waarop
iedereen massaal zijn cadeautjes gaat ruilen zodat de files op de straat en
voor de kassa staan.
En wie waren er thuis met Oudjaar? Er was dit jaar veel minder vuurwerk.
Al was het maar omdat de broertjes van Gestel de helft hadden van wat
lees en kijk verder op pagina 4
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Op woensdag 3 maart a.s. zijn er gemeentelijke verkiezingen.
Dan worden de raadsleden gekozen die de komende vier jaar
de toekomst van Eindhoven, dus ook van onze Rochusbuurt
gaan bepalen. Onze stem geeft hierdoor richting aan de toekomst van de Rochusbuurt.
De komende weken leggen wij álle Eindhovense partijen een
vijftal Rochusbuurt-gerelateerde items voor en vragen hen
hoe zij die de komende 4 jaar op de politieke agenda willen
hebben.
De onderwerpen bepaalt de redactie niet alleen. Samen met
u willen we 5 speerpunten aan álle Eindhovense politieke partijen voorleggen. Graag horen we vóór maandag 11 februari
van u welke onderwerpen u aan de politiek voor wil legen.
Bij voorkeur per mail naar Jacqueline Vriens (vriens14@telfort.
nl) of afgeven op Hoefkestraat 14-16.
De reacties van de politieke partijen vindt u in het weekend
van 27 en 28 februari a.s. terug in uw brievenbus én op de
website van de buurtvereniging, www.rochusbuurt.nl.
Jacqueline Vriens
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Buurt-info Redactioneel
Buurtbestuur
Roland Heijman		
Albert van der Grinten
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

Tel: 211 12 32
Tel: 211 50 59

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

Buurtpreventie
Walther Willems		
willems16@tiscali.nl

Tel: 212 61 93

En toen was het 2010! Allemaal een fijn en gezond nieuwjaar gewenst.
Het jaar is met een ouderwets winterse periode gestart. Wat een rust kwam hierdoor
over onze wijk. Niet alleen werden de stadse geluiden door de enorme laag sneeuw
gedempt. Maar ook al het verkeer werd door de gladde wegen en het tekort aan zout
gedwongen stapvoets te rijden of af te stappen. Maar de dooi is weer ingezet en de
discussie over het sneeuwvrij maken van de stoep kan ook weer in de ijskast.
Voor U weer de eerste Rochuskrant van dit jaar. En ook deze keer worden veel
buurtbewoners in onze krant zichtbaar gemaakt. De kinderen in “Kidstalk”, de
kunstenaar in “in de buurt van kunst” (nieuw), de honden in “baas en beest” (nieuw)
berichten we over de mogelijkheden voor “energie”-zuiniger wonen (nieuw) en zo
kunnen we wel even doorgaan. Uiteraard was de redactie ook aanwezig op de
nieuwjaarsreceptie in het buurthuis. Daarnaast nog een gevarieerd aanbod van andere
onderwerpen... teveel om op te noemen.
Kortom veel leesplezier. Mocht je zelf een idee hebben of mis je echt iets, dan graag
een reactie of kopij via ons e-mailadres: rochusnieuws@gmail.com.
Tot Rochus.

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

Bezorgers gevraagd!
Heb je zin om onze buurt (opnieuw) te verkennen en ondertussen het
Rochusnieuws te bezorgen? Geef je dan op als bezorg(st)er bij Ine Chatrou,
tel 2129565 . Het “buurtverkennen” neemt per bezorgronde maar een half
uurtje in beslag,

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom 		
robentru@hetnet.nl

Tel: 211 14 10

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts		 Tel: 212 95 65
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 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
info@eindoven.nl
Tel: 2386000

Kopij Rochusnieuws
Eind maart 2010 verschijnt er weer een nieuw Rochusnieuws. Heeft u
hiervoor kopij? U kunt deze tot woensdag 10 maart a.s. mailen aan
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18.
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Baas met Beest
Welk beest hoort bij welke baas & Welke baas hoort bij welk beest?

Mevr. Verschuren

Americo

Radja

Roland

Helma

Nathalie

Saartje
Noortje

De juiste antwoorden staan
elders in deze krant.
Bob

Hind
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En hoe gaat het met de kinderen? Al
groot en zelfstandig. Je hoeft niet meer
voor ze uit bed ‘s ochtends, maar even
een boterham maken is wél zo gezellig.
En de zaken? Last van de crisis? En hoe
zit dat met jullie hulp, heeft die nog tijd
over voor een extra adresje?
Opeens verschijnt Med met zijn grote
bos krullen en even grote lach: hij heeft
hapjes gemaakt en ze zijn nog warm. De
meeste gasten denken dat de
buurtvereniging hier verantwoordelijk
voor is, maar dat is dus niet zo. Het is
een initiatief van Med zelf en het is niet

Chauffers gezocht

de eerste keer dat hij dit doet. De hapjes
waren eerder op dan ik er een foto van kon
maken (kwam ook omdat ik hapjes in mijn
hand had).
Med, bij deze heel erg bedankt!
Frank van der Laak wordt nog even in de
spotlights gezet en bedankt vanwege zijn
afscheid als voorzitter van de
buurtvereniging. Hij krijgt een mooi
platenboek: de aarde vanuit de hemel.
Voor alle andere vrijwilligers staat er ook
een verrassing klaar, dit jaar keurig
verantwoord van de wereldwinkel.
Om half elf ga ik huiswaarts, maar de
meeste gasten zijn er dan nog. Later hoor
ik dat rond 00.00 uur het buurthuis
opgeruimd was, maar er nog even in kleine
kring doorgevierd is bij iemand thuis. Zo
gezellig is het dus, op de nieuwjaarsreceptie
in onze buurt!
Marga

Oplossing puzzel 109:
Running Dinner was wel succes.

ze vorig jaar hadden aangeschaft. En
wie is waar uitgegleden over de
spekgladde stoepen en straten? Waar
kon je nog strooizout kopen? (bij Super
de Boer, maar dan wel door je knieën
zakken anders zag je de laatste
kiloverpakkingen niet die helemaal
achterin lagen.)

Welzijn Eindhoven zoekt dringend vrijwillige chauffeurs voor diverse Senioren Ontmoetingspunten in Eindhoven.
De werkzaamheden bestaan uit het ophalen en na afloop weer thuisbrengen van de deelnemers.
De Senioren Ontmoetingspunten vinden plaats op verschillende vaste dagen en de kilometers worden vergoed. Eigen auto is een
voorwaarde.
Voor informatie: Joke Lor, Coördinator Senioren Ontmoetingspunt Welzijn Eindhoven. Tel: 040 – 2193471, E-mail: j.lor@
welzijneindhoven.nl

BOBLINE
hair & beauty

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
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Betekenaar

We zien soms s’ avonds ergens in onze buurt een licht weerkaatsen tegen de wolken. Dat is een
laserkanon dat gemaakt is in Eindhoven. Sinds april vorig jaar is met enige regelmaat het
mobiele kunstwerk ‘de Betekenaar’ te bewonderen. Het object is helemaal vervaardigd uit
RVS.
De Betekenaar is een kunstwerk waar- in Bergeijk van Schippers’ broer Jan. De
mee door middel van een ingebouwde uitvoering Voor de Betekenaar leverde opening van het vernieuwde Nationaal
laserprojector bewegende lichtkunst MCB tweeduizend kilo RVS 304 met fo- Zwemcentrum de Tongelreep. Hierbij
op gebouwen en objecten kan worden lie. Met de laser sneed Schippers daaruit werd lichtkunst geprojecteerd op de
geprojecteerd. Het werd ontworpen een kleine honderd onderdelen. Het nabijgelegen ‘waterbollen’. Ook zien we
door beeldend kunstenaar Hugo Vrijdag. buig- en laswerk werd samen met Berma het bijzondere gevaarte nogal eens terug
Werner Schippers van Instaal tekende uitgevoerd. Uiteindelijk moest het lijken in de stad bij verschillende projecten die
voor de uitvoering. Instaal heeft zich ge- alsof ieder deel van het kunstwerk uit één met licht te maken hebben.
Zo doet Eindhoven zijn bijnaam “Lichtspecialiseerd in het maken van metalen massief blok RVS bestaat.
objecten voor vormgevers, kunstenaars Het lassen en afwerken nam bijna een stad” eer aan.
en architecten. Hiervoor wordt regelmatig maand in beslag. Daarna kon de Beteke- Henk
samengewerkt met Berma Plaatwerk BV

naar onder meer in actie komen bij de

KidsTalk Estafette
In KidsTalk heeft Seppe van Dalen een interview gehouden
met Mees Veeger.
Wie ben je?
Mees is 14 jaar. Hij heeft een broertje Beer en een zusje Zilver. Hij zit op het
Novalis college in de 2e klas.
Wat is je lievelings….?
Mees eet het liefst pizza. En hij is ook gek op chocolade en drop. Zijn lievelingsvak op school is gym. Hij houdt van de kleur blauw.
Hij vindt een meesje een leuk dier (ra, ra hoe zou dat toch komen). Hij gaat het liefst naar Italië op vakantie.
Waar heb je hekel aan en wat zijn je hobby’s?
Mees heeft een hekel aan huiswerk. Als hobby heeft Mees voetbal.
Wat is een slechte en wat een goede eigenschap van jou?
Mees kan slecht tegen zijn verlies. Maar hij vindt dat ie zelf heel aardig is.
		
		

Van welke muziek hou je?
Mees houdt van rock maar ook van hiphop.

			
			

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?
Mees woont graag in de Rochusbuurt omdat er veel van zijn vrienden van Mees wonen.

				
				

Wat wil je later worden en wie zou je willen zijn?
Mees wil het liefst profvoerballer worden. Logisch dat ie dan ook Christian Ronaldo zou willen zijn.

					
					

Van wie wil je volgende keer iets horen in deze krant?
De volgende keer zal Mees zijn broertje Beer interviewen.
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Glasvezel
We hebben al een tijdje niets meer
gehoord van een fantastisch initiatief
voor onze Rochusbuurt, n.l. de introductie van het glasvezelnetwerk.
Dit geeft voor ieder uit onze buurt de
mogelijkheid om binnenshuis te genieten van snel Internet, telefoon en TV.
Als je abonnee bent geworden, kun je
gebruikmaken van deze faciliteiten. Voordeel is vooral dat er allerlei diensten aan
vast kunnen zitten die het voor bewoners
in onze buurt wat gemakkelijker kunnen
maken. Zoals alarmoproepen of het volgen
van een programma dat ergens in onze
buurt wordt uitgezonden voor bewoners
van de Rochusbuurt.
Helaas is het zo, liet onlangs Marcel Janssen van OnsNetEindhoven ons nog weten,
dat het momenteel bijzonder moeilijk is,
de financiering rond te krijgen. OnsNetEindhoven is geen commercieel bedrijf,
waardoor het niet zomaar aan geld kan
komen om het glasvezelnetwerk uit te rollen onder meer in onze buurt. Wanneer er
enig zicht is op actie, laat de heer Janssen
het ons snel weten.
Henk
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Wilt u zich inzetten voor
de Rochusbuurt?

Op zoek naar vrijwilligerswerk met impact
In het vorige Rochusnieuws heeft u kunnen lezen dat Frank van der Laak aan
het begin van dit nieuwe jaar zijn functie als voorzitter van de buurtvereniging
heeft neergelegd. Albert van der Grinten en Roland Heijman, de overige twee
langer zittende bestuursleden, blijven in het bestuur.
Vorig jaar is het bestuur uitgebreid met vier nieuwe bestuursleden zodat het
bestuur nu samen met Albert van der Grinten en Roland Heijman bestaat uit zes
leden. Twee van die zes hebben aangegeven dat ze de functie in principe tijdelijk
vervullen. Op de Algemene Ledenvergadering op 12 april a.s. willen ze besluiten of
ze zich verkiesbaar stellen voor een plek in het bestuur. Het voorstellen van de
nieuwe leden gebeurt na de ledenvergadering.
We zijn daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden waaronder een nieuwe
voorzitter. Heeft u interesse in deze netwerkfunctie(s), dan kunt u dat laten weten
middels een e-mail aan info@rochusbuurt.nl. Het bestuur stelt zich met name tot
doel de sociale samenhang en sfeer binnen de buurt op peil te houden of zelfs te
verhogen. Als voorzitter heeft u het overzicht over de activiteiten die de
buurtvereniging samen met de bewoners organiseert; o.a. het Running Dinner, de
jaarlijkse rommelmarkt, het buurtfeest, etc. Samen met de rest van het bestuur en
de bewoners zorgt u voor de invulling van deze en nieuwe spetterende activiteiten.
Daarnaast zijn het onderhouden van contacten met de gemeente en het informeren
van de buurt over gemeentelijke plannen belangrijke aspecten van het
voorzitterschap. Natuurlijk wordt een actieve eigen invulling van deze rol
gewaardeerd.
Dus heeft u enkele uren per maand de tijd om de Rochusbuurt mede vorm te
geven, meld u zich dan aan via: info@rochusbuurt.nl. Dat geldt natuurlijk ook als
u meer informatie wil over de activiteiten van het bestuur.
Rochusbuurtbestuur

Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115

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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In de Buurt van Kunst
Een nieuw item in het Rochusnieuws, waarin een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk worden belicht. Vandaag
wordt de spits afgebeten door MARIA KAPTEIJNS.
Maria woont in de Tuinstraat, haar atelier
is in Waalre. Haar opleiding heeft ze
gevolgd aan de Koninklijke Academie
voor Kunst en Vormgeving in
’s-Hertogenbosch, afdeling tekenen/
schilderen/grafiek. Ze maakt grafiek,
d.w.z. ze gebruikt druktechnieken zoals
etsen, houtdruk en lino’s. Extra technieken
zijn fotocollages en installaties.

Tegen een achtergrond van geëtste
gebouwen staan paarse houtdrukken
van springende mensen. Een soort cityjumping. Slechts 11 bij 11 cm groot. Wat
opvalt, is het mooie silhouet van de
springers en het fijne lijnenspel van de
stad. Op een vergelijkbaar werk hangt
een springer boven een plattegrond van
een fictieve stad. Het is gedrukt op een
klein doekje en een deel is geborduurd.

Als ik naar haar werk kijk, zie ik vooral de
stad (vaak Eindhoven), mensen en
insecten. Klein werk van 10 bij 15 cm, tot
groot van één bij twee meter. Ze is
spaarzaam met kleur, waardoor je blik
vooral naar lijnenspel en vorm getrokken
wordt. Dunne lijnen met daar overheen
of doorheen andere vormen. Het werk is
heel precies uitgevoerd.
Maria is met insecten gaan werken
omdat ze het heel mooie vormen vindt.
Ze zijn overal in grote hoeveelheden om
ons heen, maar we lopen er elke dag aan
voorbij. Lezend over insecten ontdekte
ze dat zij vaak een collectief bewustzijn
hebben (b.v. een mierenkolonie). Dit
geldt ook voor mensen: ieder op zich
prachtige vormen en als groep even
fascinerend. De individuen en de
groepen hebben beiden hun specifieke
sfeer. Die sfeer zie je terug in het werk.
Niet omdat Maria persé die sfeer wil
uitbeelden, maar omdat de interesse
voor deze onderwerpen dit werk als
uitkomst heeft.

Een paarse kever tegen een achtergrond
van een boodschappenbriefje (op
ruitjespapier, met een koffievlek). Deze
kever lag op Maria’s tafel dappere
pogingen te ondernemen om van zijn
rug weer op zijn buik en poten te draaien.
Zo ontstond een dans. Dit werk is dan
ook één uit een serie waarop de kever in
allerlei poses te zien is. Als je haar etsen
gezien hebt, zie je de volgende keer beter
hoe mooi een dergelijk beestje kan zijn.

Een grote fotocollage, waarbij de foto’s
allemaal genomen zijn vanaf het zelfde
punt op de Piazza. De mensen werpen
schaduwen op het plein. Door de foto’s te
kantelen, lijkt het alsof de schaduwen de
mensen zelf zijn.
Naast haar werk als vrij kunstenaar geeft
Maria grafiekles, workshops en kinder/
feestjes. Op elke derde zondag van de
maand is ze medepresentator van de
culturele talkshow ‘Eindhoven uit de
Kunst’ in café Kraay en Balder aan de
Strijpsestraat:
www.eindhovenuitdekunst.nl
Actuele exposities:
- 10 januari t/m 21 februari: Relaties, in
galerie voor hedendaagse en toegepaste
kunst De Ruimte, Molenstraat 2, Geldrop.
www.efekkes.nl/deruimte
- 30 januari t/m 27 maart: Kadekunst op
locatie, in het Fries Grafisch Museum in
Joure. www.museumjoure.nl
Wil je meer van haar zien of over haar
weten, kijk dan op:
www.mariakapteijns.nl
Marga
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Buurtpreventie Vraag & Aanbod
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

Aangeboden
4 Witte (RAL 9010) gelakte vlakke opdekdeuren. Formaat: 83x201cm. 1x rechtsdraaiend, 3x linksdraaiend. Inclusief klinken,
wc-slot en 'binnenwerk'.
Info en bieden: judithvanoverbruggen@gmail.com.

ICE

afkorting voor In Case of Emergency
ICE is een in 2005 gestart initiatief om bezitters
van een mobiele telefoon ertoe te bewegen
telefoonnummers (en adressen) in het
telefoonboek van hun telefoontoestel onder
de naam ICE op te slaan, die hulpverleners
direct kunnen bellen als de eigenaar in een
ongeluk betrokken raakt.
Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met:
- het identificeren van slachtoffers
- met het zoeken met wie er contact moet worden opgenomen indien iemand				
ernstig gewond is en er niet met het slachtoffer gecommuniceerd kan worden
- met het inwinnen van essentiële medische informatie.
Als iemand wil dat er met meerdere personen contact wordt opgenomen, kan men
meerdere ICE-nummers in het toestel zetten. Daarvoor kunnen codes als ICE1, ICE2,
ICE3 gebruikt worden.
Het initiatief is in Groot-Brittannië begonnen en heeft zich naar verschillende landen
verspreid, waaronder Nederland. Er is nog geen officiële overheidscampagne actief in
Nederland. Toch wordt via organisaties als het Rode Kruis een oproep gedaan aan
mensen over de hele wereld. Het idee wordt tevens door het Korps Landelijke
Politiediensten ondersteund
Bron: Wikepedia

Geopend van maandag
tot en met zaterdag
Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl
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Buurtbewoners Overzee
Beste buurtbewoners,
Allereerst een gelukkig 2010 gewenst uit Singapore ! Wij zitten intussen alweer 2 jaar in Singapore, het gaat hard want het lijkt als gisteren
dat we uit Eindhoven vertrokken.
Op de valreep is het gelukt om een stukje aan te leveren voor deze versie van het Rochusnieuws, want wij zijn zojuist terug uit Nieuw
Zeeland. Wij hebben daar onze zomervakantie doorgebracht. Alhoewel zomervakantie? Want het weer zat niet mee helaas. Op papier
is het hartje zomer op het zuidelijk halfrond, maar in praktijk hebben we daar niet zoveel van gemerkt. Natuurlijk geen kou en sneeuw
zoals in Nederland met Kerst, maar wel regen, wind en koude nachten. Gelukkig ook zonnige dagen maar slechts enkele dagen was het
'korte broeken weer’.
Nu staat Nieuw Zeeland bekent om het wisselvallige klimaat en regelmatig hoorden we 'This is New Zealand, so 4 seasons in a day' dus
we waren gelukkig wel voorbereid met lange broeken, truien, jassen en regenpakken. Maar voor ons tropengangers die inmiddels 30
graden normaal vinden en 20 graden al frisjes, was het even wennen. Net zoals de droge lucht in grote delen van het land, vergeleken
met de hoge luchtvochtigheid in Singapore, wat schrale lippen, droge huid en zelfs kloofjes op je handen betekende
We vertrokken op 1e kerstdag 's avonds vanuit Singapore en arriveerden
de volgende dag in de ochtend in Christchurch op het Zuidereiland.
Voor wie denkt dat Nieuw Zeeland vlak bij Singapore ligt, het is ruim
10 uur vliegen en er is 5 uur tijdsverschil met Singapore en precies 12
uur met Nederland. Dus niet naast de deur. De vlucht met de kinderen
ging prima, Pepijn en Eva hebben vaker zulke lange vluchten gedaan en
dat verteren ze redelijk goed. Pepijn vindt het prachtig dat hij
ongelimiteerd naar filmpjes kan kijken op zijn persoonlijk TV-schermpje
in het vliegtuig en Eva heeft vooral geslapen. Voor Cato was het de 3e
keer vliegen in haar leven, maar de 1e keer zo'n lange vlucht. Gelukkig
heeft zij ook vooral geslapen, afgezien van de momenten dat ze wilde
drinken.
In Christchurch stond de
camper klaar die we
gehuurd hadden en
waarmee we vervolgens
in 3 weken naar Auckland
(Noordereiland)
zijn
gereden. Om een idee te
krijgen, van noord naar
zuid meet Nieuw Zeeland bijna 1700 km dus dat is van Nederland naar
Zuid Spanje en met onze route hebben we meer dan 3000 km afgelegd.
Wie voor cultuur en historie komt kan beter een andere locatie zoeken,
Nieuw Zeeland is een land dat vooral bekend staat en bezocht wordt
vanwege de overweldigende natuur. En dat kunnen we bevestigen, wij
zijn helemaal geen natuurmensen maar de natuur is prachtig en zeer
afwisselend. Het betekent ook dat je niet te lang op 1 plaats moet
blijven maar moet rondtrekken om veel te zien. Veel toeristen komen
voor (meerdaagse) wandelingen in de natuur zoals de 'Milford track'
die bekend staat als de mooiste wandeling ter wereld. Voor ons met
kleine kinderen zijn meerdaagse wandelingen of wandelingen van
langer dan een uur uit den boze dus daarom ook dat we voor de camper
hadden gekozen om rond te trekken van camping naar camping.
Andere toeristen komen voor buitensport zoals kayaken, raften en
bungyjumpen, wat van orgine uit Nieuw Zeeland komt. Dit soort

buitensporten is ook niet
weggelegd voor gezinnen met
kleine kinderen, maar eerlijk is
eerlijk, bungyjumpen stond niet
op mijn prioriteitenlijstje.
Meestal reden we 150-200 km
per dag en gezien de smalle
wegen, vaak door de bergen en
heuvels, betekende dit 3 uur
rijden. Hoogtepunten die we op
het Zuidereiland gezien hebben
waren Lake Tekapo, gletsjers op
Mount Cook, zeehonden en
albatrossen bij Otaga Peninsula,
varen door Milford Sound en de Pancake (pannenkoek) Rocks aan de
westkust. Maar ook het rijden op zich door het fantastische landschap
is al een feest, achter iedere bocht weer een nieuwe verassing. De
campings waar we verbleven wisselden we af. Je hebt campings volledig
verzorgd met algemene keuken, sanitaire voorziening, speeltuin,
elektriciteit etc. Hier betaal je ook voor en meestal liggen deze
campings aan de rand van dorpen. En je hebt de DOC campings, die
beheerd worden door het Department of Conservation. Deze
campings zijn zeer goedkoop, hebben nauwelijks voorzieningen
(meestal alleen een wc die niks meer is dan een gat in de grond met
een pot erop), maar zijn gelegen op de meest fantastische, soms
afgelegen, plekken in de natuur. Aan de oever van een bergmeer, of een
beekje, aan de voet van een berg en soms moet je 10 km rijden over
een zandpad voordat je er komt. De DOC-campings zijn minder druk
bezocht, en op een muisstille plaats in de middle of nowhere waar het
's nachts pikkedonker is, is dat een hele aparte ervaring en avontuurlijk
want je weet niet altijd waar je uitkomt als je je plaatsje zoekt. Zoals
gezegd, helaas was het minpuntje op het Zuidereiland het weer. De
westkust wordt door de lokale bevolking de Wetcoast genoemd en niet
voor niets. De 2 dagen dat wij aan de westkust waren heeft het alleen
maar geregend, toeval of niet, op het moment dat wij de Pancake
lees en kijk verder op pagina 10
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Rocks bezochten hield het op. Het Fiordland gebied in het zuiden van
de westkust is het gebied waar per jaar 7 meter neerslag per jaar valt
en waar het 360 dagen per jaar regent. Dit is het gebied met op 1 na
de hoogste neerslag wereldwijd. We hebben het geweten.
Pepijn en Eva vonden het kamperen prachtig. Hoewel ze het liefst op
een camping met speeltuin stonden, waren ook de DOC-campings
met wandelingen door de bos, pootje baaien in een beekje, of een
hangbrugje over een stroomversnelling oversteken erg spannend
voor ze. Pepijn was het liefst de hele dag buiten aan het spelen en
maakte gemakkelijk contact met andere kinderen, waarna hij vol
trots kwam vertellen dat hij weer vrienden en vriendinnetjes erbij
had. Meestal waren het kinderen uit Nieuw Zeeland op vakantie in
eigen land. Dus rugby en cricket is wat hij nu helemaal te gek vindt
terwijl voetbal niet meer lijkt te bestaan voor 'm. En voor we
vertrokken naar de volgende camping, moest ik voor hem snel
adressen uitwisselen zodat er nog heel wat kaartjes uit Singapore
naar Nieuw Zeeland gestuurd kunnen worden.
Na 2 weken Zuidereiland met de camper op de ferry naar het
Noordereiland. Een overtocht
van 3 uur waar je arriveert in
Wellington,
de
hoofdstad.
Omdat we al om 4.30 uur op
moesten staan om de boot te
halen, was iedereen lekker moe
en chagrijnig om 10 uur, behalve
Cato en ikzelf want wij hadden
op de boot geslapen. Dus ik ben
lekker met Cato aan de wandel
gegaan op een zonnige
zaterdagochtend in Wellington
en dan voel je je de koning te rijk.
Lekker aan de baai een kopje
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koffie en een beetje door de stad slenteren. In de middag hebben we ons
allemaal prima vermaakt in het Te Papa Museum dat ook leuk is voor
kinderen en waar Eva eindelijk de Maori-mensen kon zien waar ze de hele
vakantie al vol van was. Het andere hoogtepunt op het Noordereiland
was het gebied rond Rotorua. Dit is een vulkanisch gebied dat zeer actief
is. Warm water bronnen, spuitende geisers, gele, groene, blauw, rood en
melkwit gekleurde meren, actieve kraters en naar sulfiet (rotte eieren)
ruikende lucht, we kwamen het allemaal tegen. Via de grotten bij Waitomo
zijn we geëindigd in Auckland waar we de laatste 3 dagen bleven. We
waren het autorijden een beetje zat, en hebben het gebied ten noorden
van Auckland maar gelaten voor wat het was.

Lake Tekapo

Eva was de hele vakantie vol van groep 1. Want na de vakantie zou ze naar
groep 1 gaan, aangezien ze op 23 december 4 jaar geworden is. We hebben
het geweten, mevrouwtje zou 5 dagen naar school gaan, ook op woensdag
- ze zou pas om 2 uur thuis komen met dezelfde schoolbus als Pepijn, niet
meer om 12 uur - ze moest een koelbox voor haar lunch - een rugzak en
een sportshirt voor de gymles - ze zou zichzelf douchen en aankleden na
de gymles etc etc. Ze had het allemaal prima op een rijtje en voelt zich al
een hele madam. Cato deed het prima op vakantie, alleen is het jammer
dat ze niets zal herinneren hiervan. Ze lacht veel, reageert op haar naam en
kan met wat ondersteuning van kussens al zitten. Pepijn en Eva zijn
helemaal weg van haar dus aan aandacht geen gebrek. Met bijna 5 maanden
groeit en bloeit ze goed en lijkt als 2 druppels water op Pepijn en Eva toen
zij baby waren, alleen is ze iets donkerder.
In Singapore is alles in voorbereiding voor Chinees Nieuwjaar, dat
gerelateerd wordt aan de stand van de maan en dus
niet gelijk loopt met het kalenderjaar. Omdat 70% van
de bevolking hier chinees is, is het een groot evenement
met bijgaande vakantie van enkele dagen vanaf 15
februari. Ieder Chinees jaar staat gelijk aan een dier en
2010 wordt het jaar van de tijger, 2009 was het jaar van
de os. Er zijn 12 dieren zodat de totale cyclus 12 jaar is.
Het jaar waarin je geboren bent, is dus bepalend voor
wat voor dier je bent, een soort sterrenbeeld. Zo zijn
Pepijn en ikzelf apen :-), Brigit is een tijger, Eva een haan
en Cato een os. Wie het voor zichzelf wil weten kan
kijken op: http://lynncoins.com/lunar.htm
Voor onszelf is het normale leventje weer begonnen nu
we terug zijn, de school van de kinderen, het werk en
omdat we geen bezoek verwachten de komende tijd
zal het relatief rustig blijven.
Tot de volgende editie van het Rochusnieuws.
Groeten, Fulco, Brigit en kids
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Dazz Dah

In onze wijk vind je aan een enkel huis een “beschermtegel”. Ik vond er vijf. Vier van Maria en één van Sint Joris (boven, hoe kan
het anders, cafe Sint Joris) . Bij google niks te vinden. Ons mam noemde meteen de term “altijdurende bijstand” en ja hoor, bingo.
Er blijken zo’n +/- 2000 van dit soort tegels in Nederland te zijn. De meest voorkomende afbeelding is die van Maria. Deze
beschermtegels verschijnen aan vele huizen als dank voor de ondervonden bescherming van Maria tijdens de oorlog. Veelal met
een tekst als “Zoete lieve vrouw van Den Bosch bid voor ons” en “O.L Vrouw van Altijddurende Bijstand Bescherm ons gezin”. Deze
laatste afgeleid van een icoon uit Kreta.
Janine

Rochus Culinair
Als je gezellig gaat eten bij iemand in de Rochusbuurt, krijg je niet altijd Hollandse kost. Zoals laatst, toen bij goede vrienden plots een wel héél
vreemde combinatie op tafel kwam: zuurkool met vis. Nu is onze kok van die avond een natuurtalent met als belangrijkste ingrediënt De Losse
Pols. Daarom adviseerde hij om het recept van internet te plukken.
Het komt van de Bretonse kust en heet zeer elegant: choucroute de la mer. (Het wordt al lekkerder, toch?). Ons idee is, dat het een echt
zeemansgerecht is. Immers; zuurkool ging altijd mee op de boot om met al die vitamine C die erin zit de scheurbuik tegen te gaan. En vis is er op
zee en in de vissersdorpen ook volop.
Ik ben zo vrij geweest de recepten van www.mevrouwgerritsen.nl (pseudoniem voor Nanda Elzinga), www.cooklog.nl en www.caloriedagboek.nl
(geplaatst door ene Betty) een ietsie door elkaar te husselen. Met het dringende advies van onze eigen kok: koop vooral goedkope vis (makreel
of wijting voor wie niet vies is van een graatje). Dus voel je vrij te variëren met de ingrediënten.
Choucroute de la mer, ingrediënten per persoon:
300 gr zuurkool
200 tot 300 gr vis
Evt: langoustines, 6 mosseltjes
2 aardappeltjes
Kruiden: tijm, laurier, knoflook, jeneverbes, peperkorrels.
Kook de aardappelen met een beetje zout. Zet je choucroute op met witte wijn en boter, laurier, jeneverbes, peperkorrels en knoflook en laat dit
op een laag pitje lekker smoren. Wacht tot de zuurkool héél zacht is.
Koop verschillende soorten vis. Je kunt ook een gerookt visje erbij nemen. Bijvoorbeeld zalm, zeeduivel, harder, schelvis, kabeljauw etc. Bak ze of
pocheer (met peper en laurier) ze.
Maak een beurre blanc om het geheel te begeleiden: zet 1/4 liter witte wijn op met een peperkorrel en een laurierblad. Kook dit voor de helft in,
doe er dan 1/4 liter room bij en kook dit ook weer tot de helft in. Zeef de kruiden eruit en maak de saus weer heet en klop er blokjes koude boter
door tot ze opgelost zijn en er een mooie saus ontstaat. Laat dit niet meer koken en breng op smaak met zout en peper.
Leg de zuurkool op een schaal. Leg de aardappels en vis er omheen (en eventueel de langoustines en mosseltjes er bovenop). Giet een deel van
de beurre blanc op het gerecht en geef de rest apart erbij.
Dien de zuurkool op met een lekkere Riesling!
Smakelijk, Marga
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Energie besparen op je woning
Al jaren probeert de overheid de burgers te stimuleren om energiezuiniger te wonen. Aangezien ik door de bomen het bos
niet meer zie, ga ik bij Pierre van Zantvoort op de thee. Pierre verdiept zich al jaren in dit oerwoud en heeft van de nodige
subsidies gebruik gemaakt. Zijn meest in het oog springende energiebesparing is zijn al meer dan tien jaar oude
zonneboiler.
Halverwege 2009 is hij naar een van de drie
voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente geweest. Er bleek een potje geld te zijn
waarbij mensen zo’n 50% van hun investering
op het gebied van energiebesparen terug
konden krijgen. De belangstelling was enorm
en het klonk allemaal heel gunstig.
Uiteindelijk bleken maar een paar mensen
voor deze regeling in aanmerking te kunnen
komen. Toch weer een trigger voor Pierre
om zich weer eens in de huidige
mogelijkheden te verdiepen. Dit ook omdat
hij in 2010 een aanbouw wil plaatsen waarbij
hij denkt aan dubbel glas en zonnepanelen
voor electriciteit.
Het eerste wat Pierre heeft gedaan is een
afspraak gemaakt met het Energieloket van
de gemeente. Als iemand de weg weet zijn
zij het wel. Hier bleek al gauw zowel
gemeentelijke, provinciale en landelijke
potjes en regelingen te zijn. Binnen onze
gemeente is het mogelijk om voor een
energiebesparing een lening van 2% bij de
gemeente af te sluiten. Om hiervoor in
aanmerking te komen hangt af van wat
Pierre wil veranderen en hoeveel besparing

hij daarmee kan bereiken. Vandaar dat Pierre een
EPA heeft laten maken oftewel een Energie Prestatie
Advies. Hiervoor is zijn huis onderzocht en
opgemeten. In het rapport staat aangegeven welke
energieklasse zijn huis heeft welke verbeteringen
mogelijk zijn, de kosten en de terugverdientijd.
Zo’n onderzoek kost rond de € 250,-. Voor zo’n EPA
kun je € 200,- terugkrijgen via de organisatie
Senternovum.
Volgens Pierre lopen wij met zonnepanelen enorm
achter op landen zoals Duitsland en Denemarken.
In Nederland zie je ze zelden en daar op bijna ieder
gebouw. Vorig jaar was er een landelijke subsidiepot,
maar die was al snel leeg. Hoe en waar hij nu
gebruik van kan maken is nog onduidelijk. Hij verwacht dat het kostenplaatje van zonnepanelen
er ongeveer als volgt uit gaat zien: de panelen kosten zo’n € 15.000,-; de 2% gemeente-lening;
een paar duizend euro landelijke subsidie; en de energie die je niet zelf nodig hebt voor een
gunstig bedrag aan het electriciteitsnet te leveren. Al met al nog veel onzekerheden.
Voor dubbel glas is subsidie krijgen wel duidelijk. De mate van subsidie hangt hierbij af van het
soort glas dat je gebruikt. Pierre laat een krantenberichtje zien. De periode dat je hiervoor in
aanmerking kan komen is inmiddels aangepast.
Pierre adviseert geinteresseerden om een afspraak te maken met het Energieloket van de
gemeente (040-2441756) of te kijken op de website www.meermet minder.nl
Janine Ficheroux

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Glasvezel in de Rochusbuurt
We hebben al een tijdje niets meer gehoord van een fantastisch initiatief voor onze buurt, n.l. de introductie van het
glasvezelnetwerk. Dit geeft voor ieder uit onze buurt de mogelijkheid om binnenshuis te genieten van snel Internet, telefoon
en TV.
Als je abonnee bent geworden, kun je gebruikmaken van deze faciliteiten. Voordeel is vooral dat er allerlei diensten aan vast
kunnen zitten die het voor bewoners in onze buurt wat gemakkelijker kunnen maken. Zoals alarmoproepen of het volgen van
een programma dat ergens in onze buurt wordt uitgezonden voor bewoners van de Rochusbuurt.
Helaas is het zo, liet onlangs Marcel Janssen van OnsNetEindhoven ons nog weten, dat het momenteel bijzonder moeilijk is, de
financiering rond te krijgen. OnsNetEindhoven is geen commercieel bedrijf, waardoor het niet zomaar aan geld kan komen om
het glasvezelnetwerk uit te rollen onder meer in onze buurt.
Wanneer er enig zicht is op actie, laat de heer Janssen het ons snel weten.
Henk

Hoe beleven wij de Rochusbuurt?
Stichting De Negende is een instelling die de cultuurhistorie van Eindhoven onderzoekt en die graag wil delen met de inwoners
van Eindhoven. De stichting heeft Horizon Experience gevraagd om de identiteitsbeleving van mensen uit Eindhoven van
hun buurt te onderzoeken. Op 14 december 2009 hebben zes van onze buurtbewoners (waaronder ondergetekende) op
uitnodiging van Bas Sturkenboom (van Horizon Experience) gepraat over hoe wij onze buurt beleven.
Onze gezamenlijke conclusie: we voelen
ons veilig in de buurt waar veel leuke
bijeenkomsten voor de buurtbewoners
worden georganiseerd en waar mensen
ook graag aan meedoen. Het leuke is dat
er ook zeer verschillende mensen in de
buurt wonen. Het veilige gevoel komt
door goed toezicht van de politie, goede
straatverlichting en buurtpreventie. Ook
de ligging ten opzichte van de
belangrijkste voorzieningen, het centrum
van de stad en voorzieningen ten zuiden
van de buurt vinden we prettig.
Er zijn, zoals altijd, natuurlijk ook enkele
verbeterpunten: ontbreken PINautomaat
en drogist, te weinig groen, overlast van
jongeren in de speeltuin en op het

Rochushofje, sluipverkeer dat te hard
door de buurt rijdt, oversteekpunten St.
Jorislaan vanuit de buurt en de
parkeerdruk op het Hertog Hendrik van
Brabantplein. Dus mochten er onder de
lezers nog ondernemende types zijn: sla
je slag…
Bas had ons ook gevraagd een voorwerp
mee te nemen dat voor ons symbolisch
is voor de Rochusbuurt. Dat waren:
basketbal, boom (gelukkig alleen in
gedachten meegenomen), fles rode wijn,
een eetbord en een poster van een ouden-nieuw swingfeest. Als gezamenlijk
beeld van de Rochusbuurt zijn we
gekomen tot: “een groep mensen die op
een bankje onder bomen aan tafel samen

met elkaar eten met een goed glas wijn
en met spelende kinderen er omheen.”
Zoals jullie weten heeft Bas een enquête
over dit onderwerp verspreid in de buurt.
108 van de 750 buurtbewoners hebben
hierop gereageerd. De resultaten daarvan
zijn verwerkt in een verslag, dat je
binnenkort kan vinden op de website
van onze buurt (www.rochusbuurt.nl).
Al met al een kans voor onze buurt om
een gedetailleerd beeld te krijgen van
wat er leeft in de buurt, van de
aandachtspunten en van onze behoeften.
Daar horen jullie binnenkort meer over,
in deze krant of mogelijk op een
buurtbijeenkomst.
Roland Heijman (een van de deelnemers)

Colofon
Rochusnieuws
Rochusbuurt.
Redactie: 		
Vormgeving:
Produktie:		

is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan huis verspreid in een oplage van 775 stuks in de
Henk Aarts, Janine Ficheroux, Hélène Gijsen, Marga Verhoeven en Jacqueline Vriens. Mailadres: rochusnieuws@gmail.com
Judith van Overbruggen en Hélène Gijsen.
Koppie Koppie, Eindhoven
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Puzzel

Afval

Streep alle onderstaande woorden horizontaal, vertikaal en
diagonaal weg. De resterende letters vormen de oplossing. Deze
staat elders in dt Rochusnieuws.
A
A
L
B
E
S
A
N
J
E
L
I
E
R
C

I
M
E
G
K
F
R
S
A
E
L
S
E
E
E

Aalbes
Abeel
Agave
Alg
Amandel
Anjelier
Ananas
Anjer
Augurk
Banaan

S
A
A
V
Y
U
R
W
I
E
N
S
T
N
W

E
N
R
L
A
E
E
L
E
E
E
E
L
I
I

R
D
O
O
K
G
E
B
E
D
I
E
L
P
N

F
E
C
N
D
L
A
U
A
N
R
G
S
U
D

Beuk
Cactus
Camelia
Cora
Cyclamen
Druif
Fresia
Gagel
Jol

O
L
I
Y
R
E
W
L
E
N
E
U
K
L
E

L
U
N
E
C
K
D
M
E
N
A
R
I
L
S

T
A
T
L
L
L
T
E
R
G
U
A
E
F
A

I
A
N
O
D
E
A
O
N
G
A
K
N
N
I

Lork
Lupine
Maïs
Olyf
Palm
Perzik
Pyn
Reseda

W
U
K
J
E
N
O
M
U
D
R
G
A
U
L

M
J
I
G
E
S
M
A
E
O
R
N
G
O
E

E
L
R
N
I
R
A
I
P
N
A
O
R
L
M

R
E
A
Y
N
E
W
S
S
S
W
K
N
C
A

V
N
N
P
E
R
Z
I
K
S
U
T
C
A
C

Rododendron
Sneeuwklokje
Sporkel
Tuinkers
Vergeet me niet
Waterlelie
Wilgenroos
Winde
Witlof
Zwam

Grijze bak
Dinsdag
2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart.
Groene bak
Dinsdag
9 en 23 februari, 9 en 23 maart.
Oud papier
Woensdag
3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart.
Milieustraten & gratis compost
De milieustraten zijn gratis toegankelijk
op vertoon van de stadspas. Daarnaast
biedt milieustraat Lodewijkstraat ook
compost aan. Iedere inwoner van
Eindhoven kan met de stadspas gratis
compost halen bij deze milieustraat.
Info afvalverzameling
Tel: 14 040 of 040-2386000.
www.eindhoven.nl

Antwoorden Baas met Beest: mevr. Verschuren en Noortje. Americo en
Bob. Helma en Radja. Roland en Saartje. Nathalie en Hind.

