Speelberg vernieuwd!
Voor de jongere buurtbewoners zal dit geen nieuws zijn... de afgelopen weken is er in de speeltuin
aan de Hoefkestraat hard gewerkt om de nieuwe toestellen te plaatsen en de wat oudere te
verplaatsen.
We hebben samen met de gemeente gekeken naar opties om het voor alle kinderen leuk te houden.
Helaas waren de aanwezige toestellen, op de wip na allemaal afgekeurd, dus met pijn in ons hart
namen we afscheid van het oude grote klimrek. Bij de keus voor nieuwe toestellen moest ook een
budget gehanteerd worden.
We zijn uitgekomen op een
compactere gezellige speeltuin,
met zand waarin katten niet graag
poepen. Er is een extra schommel
en voor de jongere en iets oudere
kinderen een rek met glijmogelijkheden.
Er zijn extra bankjes geplaatst (ook
aan de zon-kant), voor de oudere
kinderen is nu een wat groter groen
speelveld om een balletje over te
trappen/gooien. En op verzoek van

de tieners in de buurt is
er een tafeltennistafel
geplaatst. Wellicht kan
er nog een round-thetable-wedstrijdgehouden
worden
bij
de
eerstvolgende buurtaktiviteit.
Het gras moet nog aangroeien. Het asfalt wordt voor de vakantie
ook nog aangepast en voor het groen komt ook een plan. Maar
we zijn blij dat alle Rochusbuurtkinderen weer naar hartenlust in
onze speeltuin kunnen spelen. Het is duidelijk al wat drukker de
laatste week, dat is erg leuk om te zien.
Er volgt nog een feestelijke opening, als het gras aangegroeid is,
hopelijk in het zonnetje!
Namens de Speeltuincommissie
Trudy, Aagje en Carlijn
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Het bestuur van de Rochusbuurt houdt op maandag 12 april
zoals ieder jaar een algemene ledenvergadering.
Wat kunt u verwachten op deze avond?
- Het bestuur presenteert zich.
- Financieel overzicht.
- Mensen van verschillende commissies vertellen wat ze het 			
afgelopen jaar gedaan hebben
- Als gastspreker komt Bas Sturkenboom van de Stichting de 			
Negende vertellen over het onderzoek dat hij onlangs gedaan 		
heeft in de Rochusbuurt.
- Frank (oud voorzitter) vertelt over zijn plannen van het 				
buurtfeest dat op komst is.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.45 uur. De koffie en thee
staan klaar. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur en zal
duren tot 22.00 uur.
We zien u graag!
Namens het bestuur,
Ine Chatrou
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Buurt-info Redactioneel
Rochusbuurtvereninging/Bestuur
Roland Heijman		
Tel: 211 12 32
Albert van der Grinten Tel: 211 50 59
info@rochusbuurt.nl
www.rochusbuurt.nl
Activiteiten Rochusbuurt
Info en organiseren activiteiten:
via de Rochusbuurtvereniging.
Buurtpreventie
Walther Willems		
willems16@tiscali.nl

Tel: 212 61 93

Werkgroep Nieuwbouw
Frank van der Laak
jose.albert@wanadoo.nl
Werkgroep Parkeren
Marten van Dalen		
Tel: 281 43 76
martenvandalen@tiscali.nl
Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom
robentru@hetnet.nl

Tel: 211 14 10

Rochusnieuws
Henk Aarts			
Tel: 212 95 65
Janine Ficheroux		
Tel: 212 07 44
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
				
Tel: 14 040
f.de.ruijter@eindhoven.nl
Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
				
Tel: 296 88 44
info@polyground.n
Gemeente Eindhoven
www.eindhoven.nl		

Tel: 2386000

info@eindoven.nl		

Tel: 14 040

Een barre en koude winter laten wij achter ons, de lente staat op springen, ik kijk er naar uit!
Buiten de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. was er de afgelopen weken weinig
spannends te beleven in onze stad en in onze buurt. Oh, ja toch één spannend onderwerp
voor een echte Stratummer; FC Eindhoven heeft sinds 12 jaar weer een periodetitel in de
wacht gesleept! Voor Huub van Gestel, een echte Rochusbuurtbewoner en hartstochtelijk fan
van FC Eindhoven kan 2010, zonder de zegeningen van de lente of de zomer, nu al niet meer
kapot.
Toch kom ik nog even terug op die teleurstellende gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl.
Hopelijk komen de toezeggingen van diverse partijen gedaan over onze buurt ook uit de verf.
Ik betwijfel het, ons gemeentebestuur staat aan de vooravond van forse bezuinigingen.
Uitgaven in de openbare sfeer zoals veiligheid, sluipverkeer, een goed en mooi buurthuis zijn
bij bezuinigingen vaak het eerste slachtoffer. Want de afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur
ondanks regelmatige bezoeken aan onze buurt ook vaak niet thuis gegeven als het over deze
thema’s gaat. Wij Rochusbuurtbewoner zullen het wellicht weer zelf moeten gaan doen. Iets
wat ons ook wel ligt. Saamhorig, assertief en vol met passie werken aan onze buurt. En juist
daarom hoop ik op een fantastisch voorjaar en een warme zomer, waar wij als buurtbewoners
weer kunnen gaan werken aan een gezellige en leefbare buurt. Want als de politiek en het
gemeentebestuur ons links laat liggen, moeten wij maar weer zelf aan de bak samen met het
buurtbestuur en haar werkgroepen en commissies. De rommelmarkt, de brunch, het
runningdinner, de vele straat-bbq’s, sinterklaas, zomaar even kletsen in de vernieuwde
speeltuin of op de hoek van de straat; dat is ook werken aan een leefbare en gezellige buurt.
Eigenlijk, realiseer ik me, daar hebben wij het Stadhuisplein helemaal niet bij nodig. Wij,
bewoners van de Rochusbuurt zijn mans genoeg om het zelf te doen. Ik hoop dat we het de
komende maanden weer kunnen laten zien met elkaar!
Fijne lente
Joris

Kopij Rochusnieuws
Eind mei 2010 verschijnt er weer een nieuw Rochusnieuws. Heeft u hiervoor
kopij? U kunt deze tot woensdag 19 mei a.s. mailen aan rochusnieuws@
gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18.
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Whazz Dah? Stemuitslag
Stembureaus 59 en 60
Dhazz Bah !

Omdat de stemmers op 3 maart jl. niet gebonden waren aan 1 stembureau en er
in héél Eindhoven gestemd mocht worden, was het moeilijk terug te vinden HOE
onze buurt gestemd heeft.
Toch hebben we een aantal totalen achterhaald. Er hebben 1696 mensen gestemd,
waarvan er 4 blanco. In dit gebied zijn 3232 kiesgerechtigden. Je zou dan kunnen
concluderen dat de opkomst 52% is. Uiteraard weet je niet wie er van buiten hier
en vanuit de buurt elders heeft gestemd.
We zullen dit stemgedrag in juni afzetten tegen het stemgedrag van de landelijke
politiek.
stem bureau 59 en 60 Wilgenhof

Dit ‘stilleven’ is regelmatig te zien op het
parkeerterrein achter de flats aan de Sint
Rochusstraat/Stratumsedijk.
Wellicht dat de gemeente Eindhoven en
flat- en parkeerterreineigenaar Wooninc.
gezamenlijk een ondergrondse vuilcontainer onder het parkeerterrein kunnen
aanleggen. Andere opruim-ideeën? Mail ze
naar rochusnieuws@gmail.com.

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
Christen Democratisch Appèl (CDA)
Democraten 66 (D66)
VVD
GROENLINKS
SP (Socialistische Partij)
Ouderen Appèl Eindhoven
De Stadspartij
Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk
Leefbaar Eindhoven
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
ChristenUnie
Eindhoven Nu
Partij voor Mens en Spirit
Lijst Vlemmix

302
275
271
224
214
167
99
38
29
28
20
11
5
5
4
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Ouderen Appèl
Eindhoven

SP
(Socialistische
Partij)

GROENLINKS

Democraten
66 (D66)

0

VVD

50
Christen
Democratisch
Appèl (CDA).

In Tuinstraat:
Broche in vorm van hond.
Meer informatie:
judithvanoverbruggen@gmail.com
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Partij van de
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(P.v.d.A.)

Gevonden

200
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Hasselbraam
Midden in onze wijk hebben wij basisschool de Hasselbraam staan. Zo’n 15 á 20 jaar geleden waren er bijna te weinig leerlingen
en werd deze daarom bedreigd met sluiten. Nu horen we steeds meer geluiden dat de school aan het maximum aantal
leerlingen zit en kinderen op een wachtlijst komen. De hoogste tijd voor de redactie om aan de school uitleg te vragen over
hun plaatsingsbeleid. Simone Czech, adj./plv directeur geeft uitleg.
Beste buurtbewoners,
Heeft u een kind dat geboren is tussen
1 oktober 2006 en 30 oktober 2007?
Zo ja, dan heeft U tot 30 maart a.s. de
kans Uw kind op te geven op Saltoschool
de Hasselbraam. Op 1 april 2010 wordt
namelijk bepaald welke kinderen, geboren
tussen 1 oktober 2006 en 30 oktober 2007
worden toegelaten en welke kinderen er op
een wachtlijst worden geplaatst.
Saltoschool De Hasselbraam, gelegen in de
Rochusbuurt aan de de Tuinstraat, heeft
nl. geen mogelijkheid tot uitbreiding van
lokalen, omdat de school door huizen en
flats omgeven is. Om te zorgen dat het leerlingaantal per groep niet te groot wordt
werken we met een aannamebeleid middels een puntensysteem. Om de volgorde
van aanname te kunnen bepalen gaan we
uit van onderstaande criteria, voorzien van
een puntensysteem.

plaatste leerlingen (7 punten).
2.
Afstand van huisadres naar school.
We maken hierbij onderscheid tussen:
- binnen cirkel (4 punten)
- buiten cirkel (2 punten)
- een restgebied (0 punten)
3.
Kinderen die gebruik maken van
onze SPILpartners (Peuterplaza Rochusbuurt en kinderopvang De Droomwereld)
(1 punt).
Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken
naar de datum van aanmelding. Per jaar
worden er 24 kleuters aangenomen.
Toelating of plaatsing op wachtlijst
Op de eerst volgende werkdag na 1 april,
krijgen ouders bericht of hun kind toegelaten wordt. Het betreft hier kinderen die
tussen 1 oktober van het eerstvolgend
schooljaar tot 30 september van het
schooljaar daarop 4 jaar worden.

Mijn advies voor alle ouders:
Ga op meerdere scholen kijken, vergelijk
scholen op zienswijze, inhoud, aanpak
en sfeer en beslis dan welke school U het
meest aanspreekt. Voor bijna alle scholen
in Stratum geldt: tijdig aanmelden vergroot Uw kans op plaatsing.
Met vriendelijke groet,

De hoogte van het totale toegekende
puntenaantal bepaalt de volgorde van
plaatsing.
1.
Broertjes of zusjes van reeds ge-

Indien het kind niet geplaatst kan worden
doordat het aanname maximum bereikt is,
krijgen ouders hierover telefonisch en/of
schriftelijk een bericht.Tevens wordt hen

Simone Czech
Adj./plv directeur
Saltoschool de Hasselbraam
Tel: 040-2114494

gevraagd of zij het kind op een wachtlijst
willen plaatsen.
Indien er een plaats vrijkomt en er een kind
van de wachtlijst geplaatst kan worden,
hanteren wij dezelfde criteria als hierboven
(volgorde van toelating) omschreven.
Op Saltoschool de Hasselbraam kunt U
uw kind aanmelden, nadat U een gesprek
en rondleiding heeft gehad met de directie
van de school. Hiervoor kunt U telefonisch
een afspraak maken.

BOBLINE
Wilgenhof
hair & beauty

Wij zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers voor begeleiding/ondersteuning bij groepsactiviteiten.
Geldropseweg 61A
5611
SE Eindhoven
Heeft u één ochtend
en/of middag nog tijd
T 040 - 211 57 38
en wiltFu 040
iets betekenen
voor
- 291 24
67de bewoners

van Wilgenhof?
Dan nodig ik u van harte uit voor een
Openingstijden
vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
di t/m do
9.00 - 18.00 uur
vrij
8.30
Frans Offermans, - 21.00 uur
za 8.30
- 17.00 uur
coördinator
vrijwilligerswerk
Woonzorgcentrum
Wilgenhof
www.boblinehairandbeauty.nl
Tel: 040 - 2148300
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In de Buurt van Kunst
In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk belicht. Vandaag aandacht voor Wil Hendriks.
Wil woont en werkt in de Rochusbuurt. Zij maakt onder de naam To Mi (Japans voor ‘schat’) de Kunst van Verlichting,
bijzondere lampen, lichtsculpturen en sfeerlichten. Mooie, spannende, organische vormen die van binnenuit verlicht worden.
Door hun warm en behaaglijk licht creëren ze een poëtische sfeer.
gebruikt zijn zacht, op waardoor de weerspiegeling in het
warm en heel na- water nog intenser werd. De lichtzuilen
waren gemaakt van boombast. ‘De Pastuurlijk.
sage’ gaf volgens het Eindhovens Dagblad
De prachtige struc- een Zen-achtige ervaring. De lichtzuilen
tuur die op de vlin- zijn als lamp ook los te koop.
derstam zit, zijn
z u r i n g b l a d e r e n Op de foto zie je Wil naast een lichtboom,
die door insecten gemaakt van onbewerkte boombast. De
kaal gegeten zijn bast oogt als een ijl kantwerk. Naast het
waardoor de ner- organische werk met boombast, is Wil zeer
ven over blijven. De geïnspireerd om talrijke variaties te maken
vorm van de lamp op het thema Donna. Haar ogen beginnen
is gemaakt naar de te twinkelen als ze dit zegt en ik zie in haar
vorm van de vlin- hoofd de ideeën voorbij trekken.
derstruik bij Wil’s
eigen voordeur.

In 1987 heeft Wil zeven maanden in Japan
gewerkt. Zo is ze in aanraking gekomen
met het prachtige handgeschepte papier
dat daar gemaakt wordt. Ze raakte erdoor
gefascineerd. En dan met name door de
combinatie van papier en licht. Als er licht
door dat mooie papier valt, gloeit het op
tot een extra dimensie en wordt iedere
vezel herkenbaar. Zoals het glas in lood
waar ze als kind eindeloos lang naar kon
kijken en van genoot.

Wil is een alleskunner. Ze heeft meerdere
opleidingen gevolgd en meerdere soorten
werk gedaan. En binnen haar werk als
lichtkunstenaar zie je dat terug. In de afgelopen jaren heeft ze zichzelf de technieken
en de materialenkennis eigen gemaakt
door eindeloos experimenteren. Zo is ze
bijvoorbeeld begonnen met een cursus
lassen voor het maken van de frames van De Donna is een vrouwfiguur, versiert met
bladeren van bijvoorbeeld de ginko biloba,
haar vroegste werk.
de pijpplant en tamme kastanje. Heel subDe sculpturen zijn vaak gemaakt van tiel is de Donnalamp met henneptouw.
papier en boombast, soms van textiel.
Gedecoreerd met natuurlijke materialen Voor het Glow festival van 2007 heeft Wil
zoals bladeren of henneptouw. Ze maakt een lichtinstallatie in het TAC gemaakt: ‘De
de lampen van meerdere lagen papier met Passage’. Een verduisterde ruimte gevuld
de juiste hoeveelheid verharder en diverse met zacht lichtgevende zuilen, zwevend
lijmsoorten. Een proces wat ze in jaren boven een waterbassin. Via een pad van
geoptimaliseerd heeft. Tijdens dit proces natuurstenen kon je tussen de zuilen
kunnen de materialen ook nog ontkleurd heen lopen. Door de aanwezigheid van
of gekleurd worden. De kleuren die Wil warmtesensoren gloeiden ze afwisselend

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

Je kunt haar werk bekijken op haar website: www.to-mi.nl waar kleurenfoto’s een
betere indruk geven van de schoonheid
van de lampen.
Maar nog beter is natuurlijk, om ze in het
echt te gaan zien. In verschillende winkels
vlakbij de Rochusbuurt staan een aantal
Donna’s: bij Domus en Guillaume Design
op de Stratumsedijk en bij PGA op de Sint
Jorislaan.
Je kunt ook op afspraak bij haar thuis haar
werk komen bewonderen.
Marga
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Energie besparen op je woning
Deel twee: de zonneboiler
Momenteel zijn er veel subsidiemogelijkheden voor milieumaatregelen. In het vorige Rochusnieuws stond al een artikel over
de zonnepanelen. Deze keer informatie over de zonneboiler.
Een zonneboiler bespaart bijna de helft van
de energie(kosten) voor warm water. Hij haalt
warmte uit zonlicht en verwarmt daarmee
kraanwater. Het meest opvallend zijn de donkergekleurde zonnecollectoren op het dak. Die
vangen zonlicht op en geven de zonnewarmte
af kraanwater.
Een zonneboiler is altijd duurzaam: zonlicht
raakt immers nooit op, en bij gebruik van
zonne-energie komt nauwelijks CO2 vrij. Als
zonneschijn even onvoldoende is, dan stookt
een naverwarmer het water warm.
In 2006 zorgden ongeveer honderdduizend
zonneboilers in Nederland voor warm water
bij particulieren. Daardoor is in dat jaar 17,5
miljoen kubieke meter aardgas bespaard. Dat
komt overeen met het gasverbruik van tienduizend huishoudens.
De productie van de boiler zelf kan (nog) niet
plaatsvinden zonder fossiele brandstoffen.
Toch weegt dit verbruik niet op tegen de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen die
de boiler bespaart. In één jaar tijd produceert
een standaard zonneboiler namelijk net zoveel
energie als er nodig was om het apparaat te
maken. De rest van de levensduur telt elke

kubieke meter gas die de boiler uitspaart, als
netto milieuwinst.
Of een zonneboiler en welke voor uw huishouden een slimme keuze is, hangt af van het
aantal personen in huis, hoeveel warm water
u dagelijks gebruikt, en de beschikbare ruimte
voor een voorraadvat. Natuurlijk moet ook
het dak van de woning geschikt zijn voor een
zonnecollector.

stijgt, bespaart een zonneboiler relatief meer
op uw energiekosten. Bovendien zijn er mogelijkheden om tegen een lage rente (2 procent)
een lening af te sluiten.
Huur of lease voorkomt dat u in één keer flink
moet investeren. Veel energiebedrijven en
verhuurorganisaties verhuren zonneboilers.
Dat kan al vanaf 12,50 euro per maand met
een kleine collector.

De prijs van een zonneboiler ligt tussen 2.000
en 4.000 euro, afhankelijk van het type en het
gewenste comfort. Voor een zonneboilercombi
(die ook voor woningverwarming zorgt) betaalt u iets meer: tussen 3.000 en 5.000 euro.
Uitgaande van enkel de huidige energieprijzen,
duurt het zeker de hele levensduur om de
aanschafkosten via de energiebesparing terug
te verdienen.
Daarom is het goed nieuws dat de Subsidieregeling Duurzame warmte is gestart. Grofweg
komt het neer op een subsidie van 720 euro op
de meest gangbare zonneboiler. Mocht u meer
dan één milieumaatregel in uw huis toe willen
passen, dan kunt u 500 euro extra subsidie
krijgen. Daarbij komt natuurlijk uw jaarlijkse
besparing op uw gasrekening. Als de gasprijs

Alvast een paar tips voor het gebruik:
Wilt u zo veel mogelijk gebruik maken van zonnewarmte? Stap dan 's avonds na een heldere
dag onder de douche of in bad. Dan heeft u
weinig tot geen energiekosten voor naverwarming met het warmwatertoestel.
Het is gunstig om een zonneboiler te combineren met een hot-fill wasmachine. Zo maakt
u meer gebruik van door de zon verwarmd
water.
Bron: www.milieucentraal.nl.

Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115

Bent u geïnteresseerd geraakt, dan kunt u op
deze website verdere informatie vinden.
Marga

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Baas & Beest
Welk beest hoort bij welke baas en welke baas hoort bij welk beest? Let op, een baasje heeft er
twee. Het juiste antwoord staat op blz. 12

TrudyAn 									 Judith 									 Machteld							 Arnie

Spot							

Pepe						

Soscha						

Bobbie						

Rongyos

Rochusmarkt
Bruikbare spullen

Beste buurtbewoners,
Zoals ieder jaar komt er ook dit jaar weer in juni een “Rommelmarkt” in onze buurt. En wel op zondag 27 juni. Als bestuur
willen we er vroeg bij zijn om dit te melden. Waarom???
De lente is in aantocht, deuren en ramen gaan weer wagenwijd open en vaak worden dan rond deze tijd bruikbare spullen weggedaan. Om leuke activiteiten te ontplooien en te blijven doen zoals (ik doe maar ’n greep) Sinterklaas, nieuwjaarsreceptie , buurtfeest,
de buurtkrant “Rochusnieuws”, running diner en het onderhoud van het buurthuis, heeft het bestuur geld nodig. Dus om onze
kas weer wat te spekken willen we als bestuur graag bruikbare spullen op de Rochusmarkt verkopen.
Heeft u goede meubels, tuingereedschap, keukengerei of andere prullaria die u toch weg wilt doen, neem dan contact met ons
op. We komen kijken. Als we denken dat het verkoopbaar is, dan nemen we het mee voor de Rochusmarkt.
Dus heeft u nog iets op de zolder of kelder staan, of bent u van plan om spullen te vervangen, schroom niet en pak de telefoon. U
zult niet alleen het bestuur, maar ook de buurt er een groot plezier mee doen. Het is tenslotte ook uw buurt!
Bel naar 2129565 (Ine Chatrou) of 2115059 ( Albert van der Grinten) voor een afspraak.
U kunt ook mailen naar info@rochusbuurt.nl
Namens het bestuur,
Ine Chatrou

Oplossing puzzel 110: Adverteren in Rochusnieuws is prima
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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
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Sint Jorisparochie
Afscheid van twee, heel verschillende, kerkleiders uit de Sint Jorisparochie, het ene
afscheid met een receptie en het andere met een begrafenis.
Begin februari nam
pastoor Albin Rutz
afscheid van de Sint
Jorisparochie. Hij verlaat Nederland en
gaat werken in zijn
geboorteland Zwitserland. Toen hij 11
jaar geleden als Casper
Marie (zijn naam toentertijd) naar de Sint Jorisparochie kwam zagen wij, als Rochusbuurt,
een man die op een crossfiets reed, die hard liep
en die in korte broek het gras van de pastorie
maaide. Ook kwam je hem tegen bij Super de
Boer waar hij zijn boodschappen kocht. Het
was een pastor onder de mensen, iemand die
oog had voor het (jonge) gezin en met de kindermis met Kerstmis alle kinderen naar voren
riep en hen het kerstverhaal liet vertellen. Ook
heeft hij samen met anderen veel tijd gestoken
in de restauraties van de kerk. Toen de toren
klaar was en de haan weer terug mocht heeft
hij zelf, zittend in een hoogwerker, de haan
weer naar het topje van de toren gebracht.
Vanuit het bisdom kwamen signalen dat hij
toch al erg lang in dezelfde parochie werkte
en de kans was reëel aanwezig dat het bisdom
een andere plek voor hem ging zoeken. Voor
Albin Rutz het moment om zich te bezinnen
op zijn toekomst. Zijn functie is internationaal,

Geopend van maandag
tot en met zaterdag
Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl

waardoor hij niet aan Nederland gebonden is,
reden voor hem om terug te keren naar zijn
bergen in het bisdom Gallen in Zwitserland,
waar net zoals in Nederland een priestertekort
is. We missen een sportieve buurtbewoner die
goed paste bij álle mensen uit onze buurt.
Nog geen twee weken
later ontvingen we het
bericht dat pastoor
Jan van de Sande, de
voorganger van Albin
Rutz op de leeftijd van
84 jaar is overleden.
Van mei 1982 tot juli
1999 is hij de pastoor geweest van de Sint Joriskerk. Tijdens de jaren van zijn emiraat woonde
hij op de Le Sage ten Broeklaan en zag je hem,
eigenlijk altijd met zijn wandelstok, door de
buurt lopen. Stil staan voor een praatje deed
hij dan niet, maar door een korte zware brom
merkte je dat je gezien was.
Hoe in de toekomst de Sint Joriskerk geleid
wordt is nog niet duidelijk.
Jacqueline Vriens
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Buurtbewoners Overzee
Beste buurtbewoners,
Het is begin maart en hier in
Singapore gaat het leven zijn
gangetje. Het Chinese New Year is
achter de rug. Chinese New Year is
afhankelijk van de stand van de
maan, het wordt ook wel Lunar New
Year genoemd, en valt dus niet op
een vaste datum (net zoals carnaval).
Het viel midden februari dit jaar en
is altijd een groot feest.
Het is ook de enige periode dat het
openbare leven hier grotendeels tot
stilstand komt. Winkels en malls zijn
dicht, foodcourts ook en vele
chinezen uit Singapore reizen naar
China waar velen nog familie
hebben. Het is dan ook een echt
familie gebeuren, waarbij de familie
gedurende dagen bij elkaar komt
om het groots te vieren. Met veel
eten, versieringen en ook de Lion
Dance.
Een groep als leeuw verklede
mannen komen dan door het huis
dansen terwijl 1 van de groep op
een grote trommel het ritme
aangeeft. Het geheel duurt een half
uur tot een uur en is bedoeld om de
boze geesten uit het huis te
verdrijven om zo het jaar goed te
kunnen beginnen. Ook bij ons in de

buurt zijn regelmatig “Lions”
langsgekomen om bij families in
hun huis de geesten te verdrijven.
Vanwege het trommelen kun je het
goed horen dat het bezig is, en het
grappige is dat als je gaat kijken, je
wordt uitgenodigd om naar binnen
te komen om naar de Lion Dance te
kijken en soms zelfs een hapje mee
te eten. Pepijn en Eva gingen er bij
ons in de buurt zelf op uit als ze getrommel hoorden, zo gefascineerd
waren ze door de Lion. Ook bij mij
op kantoor kwam een Lion langs om
het jaar goed in te luiden en ‘geestvrij’ te kunnen beginnen. Wij zijn
zelf niet weg geweest met Chinese
New Year, ik was zelf net terug van
een paar dagen Nederland (die
sneeuw is wel erg koud!), en we
hebben lekker Chinese New Year
gevierd in China Town hier in
Singapore. Pepijn en Eva hebben
een Lion hoofd gekocht met bijbehorende staart waarmee ze nu zelf
de Lion Dance kunnen doen.
De laatste weken is het in Singapore
en de rest van Zuidoost Azië erg
warm. Nu zul je zeggen met
continue 30 graden is het altijd
lees en kijk verder op pagina 10

Rochus Culinair

Van Atkins naar Monignac naar dokter Frank
What’s in a name? Het principe is bij allemaal hetzelfde. Eet geen koolhydraten, in ieder geval niet meer dan 30 gram per dag, en
vooral veel eiwitten. De vetten zijn in dit dieet geen probleem. Door de eiwitten heb je minder honger. In een relatief korte tijd val
je gemiddeld 6 ons per week af. Maak jezelf niet gek en geloof nou niet meteen die kilo per week die beloofd wordt, dat is alleen
maar de eerste week omdat je vocht verliest. In het boek van dr. Frank staan recepten voor een hele maand. Je hoeft niet na te
denken en doet gewoon wat er staat.
Vistaartje en rauwkost van wortel voor 2 personen
350 gram witte vis, 1 kleine ui in stukjes gesneden, ½ bekertje crème fraiche light, wat dille of peterselie, 3 eieren en zout en peper
en 100 gram winterwortel.
Oven op 200 graden. Bak de ui glazig, voeg de vis, in kleine stukjes toe en bak deze mee. Klop de eieren los en roer hier crème
fraiche, dille, zout en peper door. Samen met de vis en ui in een ingevette ovenschaal en 30 minuten in de oven. De geraspte wortel
op smaak brengen met zout, peper, olijfolie en mosterd. Smakelijk
Jacqueline Vriens (min 6)
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warm, maar als je hier langer woont, dan merk je het verschil tussen 28
of 34 graden wel. Ook valt er minder neerslag en dat alles wordt
geweten aan El Niño, het klimaat verschijnsel dat eens in de 3 tot 7 jaar
opduikt en een opwarming van het zeewater in de Stille Oceaan is, die
vervolgens ook de rest van de atmosfeer opwarmt. Het betekent in
Singapore in ieder geval meer zon, minder bewolking en warmer
weer.
Singapore blijft zich verder ontwikkelen en heeft als een van de
speerpunten nu het toerisme aangewezen. Singapore als vakantieoord
is leuk voor een paar dagen maar niet langer, en om dit nu uit te
breiden en aantrekkelijker te maken heeft men 2 jaar geleden besloten
om een 2-tal casino’s met bij behorende pretparken te bouwen. Dus in
2 jaar tijd wordt dat uit de grond gestampt zoals dat alleen hier kan. 1
casino is gedeeltelijk open sinds eind januari, het 2e casino opent zijn
deuren in april. Een casino hier moet je zien als een casino met
bijbehorende hotels met enkele duizenden kamers en ook
themaparken. Dus geen Holland casino, maar meer zoals in Las Vegas
of Macau, groot, uitgebreid en met veel vertier om je meerdere
dagen te vermaken.
Aangezien chinezen graag van gokken en loterijen houden, zijn ze hier
helemaal vol van de casino’s. Maar tegelijkertijd trekken casino’s
activiteiten en publiek aan dat het imago van schoon, veilig en netjes
Singapore kunnen ondermijnen. Dus richten de casino’s zich vooral op
toeristen, moeten lokale mensen 100 Singapore dollar entree betalen
(50 Euro) en zal alles op zijn Singaporees wel goed gereguleerd en
gecontroleerd worden. Zelf zijn we nog niet geweest, maar als een van
de casino’s met bijbehorend filmstudio themapark volledig is geopend
dan gaan we een kijkje nemen. Omdat wij niet als lokaal worden
aangemerkt, mogen we gratis het casino in, en als goed geaarde
Nederlanders is alleen dat al een reden om te gaan.
Zoals gezegd, het leven gaat hier zijn gangetje. Pepijn en Eva naar
school, waarbij Eva sinds januari in groep 1 zit en het lijkt dat ze nooit
iets anders heeft gedaan. Ze is nu al een van de grootste in de klas
waardoor het lijkt alsof ze al veel langer in groep 1 zit. Verder zijn de

kinderen na school veel
buiten bezig zijn met
sporten. Zwemmen uiteraard met regelmatig een
zwemtoernooi waar Eva
goud won voor de meisjes
t/m 4 en Pepijn een
zilveren medaille op de
rugslag. Pepijn tennist
sinds kort ook, dan krijgt
hij 1x per week les en dat
vindt hij erg leuk, terwijl
voetbal heeft helemaal
afgedaan voor ‘m. En onze
kleine Cato is alweer 6
maanden
oud
wat
betekent dat ze langzaam
aan ook vast voedsel zoals de fruithap gaat nemen, met al dat heerlijke
tropische fruit zoals mango, ananas, banaan, passievrucht en
mangosteen hier is dat geen probleem. Ook gaat Cato regelmatig mee
in het zwembad. Uiteraard in een babyzwemband, maar ze vindt het
erg leuk en ze ligt dan lekker te dobberen in het water. Cato kan al
zelfstandig zitten en binnenkort zal ze wel door het huis gaan tijgeren
dus dan moeten we de spullen buiten haar bereik gaan opruimen.
Intussen is Brigit bezig om een carrière als fotografe te starten, vooral
fotografie van personen zoals vrienden en bekenden hier in Singapore
gaat erg goed. Ze krijgt goede en positieve reacties hierop. Ook de
foto’s van onze vakantie in New Zeeland waren bijzonder mooi volgens
velen dus wie weet, een ontluikend foto-talent. In Singapore gaat ze
regelmatig met een fotoclubje erop uit om een bepaald thema te
fotograferen. Zoals het Thaipusam festival, wat een Hindoestaans
‘feest’ is waarbij familieleden namens de hele familie boete doen voor
de zonden. De boetedoening gebeurd door middel van piercings en
andere lichaamsdoorboringen. Ziet er allemaal luguber uit, zoals je op
de foto’s kunt zien. Maar het grappige is ook weer dat je als fotograaf
ongeveer naar voren wordt geduwd door de
mensen om maar de beste foto’s te nemen, de
mensen zijn er heel trots op dat ze deze
boetedoening doen en willen dat laten zien
ook.
Voor de komende tijd hebben nog niet veel
plannen, in april komt de paasvakantie eraan
en dan willen we nog een weekje weg maar de
keuze is nog niet gemaakt. En verder zien we
het wel op ons afkomen maar we zullen vast
weer het een en ander meemaken waarover
we in het volgende Rochusnieuws over zullen
vertellen.
Groeten van ons allemaal uit Singapore.
Fulco, Brigit, Pepijn, Eva en Cato
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De Klassieker van...
De Kawasaki van Piet van den Oever
Binnen bij Piet zijn er verschillende dingen die als klassieker
zouden kunnen dienen. Hij geeft aan dat toch bijna alles nog
niet zo lang geleden is aangeschaft. Bij de brand in zijn huis aan
de Rochusstraat is hij vrijwel alles kwijt geraakt. Zijn motor
gelukkig niet. Het is een Kawasaki die hij in een vloek en een
zucht heeft gekocht. Hij is uit ´89 en heeft inmiddels 45.000 km
gelopen. Doordat Piet geen auto heeft is dit zijn belangrijkste
vervoermiddel in de zomer maar ook in de winter.
Janine

Mee op kroegentocht
Uit met Ouders!

Na de succesvolle bijeenkomsten van de afgelopen drie jaar,
organiseert de gemeente Eindhoven op vrijdagavond 16 april a.s.
in samenwerking met Polyground voor de vierde keer ‘Uit met
Ouders’: de kroegen- ofwel ‘informatietocht’ op het Stratumseind
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.
Ook dit jaar doen er weer een aantal kroegen van het
Stratumseind mee.
Ter plaatse worden ouders voorgelicht door verschillende
samenwerkingspartners van de gemeente. Zo houdt de GGD in
het kader van het regionale project ‘Laat je niet flessen’ een
presentatie over alcohol en jongeren, vertelt Novadic een
verhaal over drugs en jongeren en gaat de Politie in op Uitgaan
en Geweld. De Vereniging Horecabelangen StratumsEind

Colofon
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houdt een presentatie over de pro-actieve werkmethode van
het Stratumseind.
Doel van de avond is dat ouders een goed beeld krijgen van
waar hun kinderen verblijven tijdens een avondje stappen en
hoe het er aan toe gaat op het Stratumseind.
Ouders die meewillen op deze informatieve, maar ook zeker
gezellige avond, kunnen zich tot vrijdag 9 april a.s. aanmelden
via uitmetouders@eindhoven.nl of via 040-296 88 44
(Polyground).
Het programma begint om 18.30 uur in het Stadhuis en eindigt
om 22.30 uur.
Bron persbericht
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Afval

Puzzel
Streep onderstaande woorden weg, dit kan diagonaal, vertikaal en
horizontaal. De resterende letters vormen de oplossing. Deze staat elders
in de krant.
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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: 212 95 65. Het “buurtverkennen” neemt per
bezorgronde maar een half uurtje in beslag.
met Bobbie en Spot
TrudyAn met Soscha; Judith met Rongyos; Machteld met Pepe; en Arnie
Oplossing Baas & Beest:

Aarts
Audio TVCentrum
Barbara
Bart Lysten
Bobline
Bakery
Bloemmarie
Cafe
Cafe Sint Joris
Caravelle
Cor
De Vlinder
Don de Bruin
Hair en Dare
Hooke
Hans Bonnema
Kids
Maria
Pikado
Sandwich
Sint Joris
Talk
T Hoefke
Van Gemert
Van Gestel
Winters

Grijze bak
Dinsdag
13 en 27 april, 11 en 25 mei.
Groene bak
Dinsdag
6 en 20 april, 4 en 18 mei.
Oud papier
Woensdag
14 en 28 april, 12 en 26 mei
Plastik
Dagelijks
Parkeerterrein achter Super de Boer,
Gedropseweg.
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 2386000.
www.eindhoven.nl

