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Dazz dah
Tot ons genoegen kregen we weer 
eens een reactie op de Wazzdah van 
het Rochusnieuws 121 (bord bij 
Kettingstraat 17)

Bij het ontrafelen van de Whazdah van 
oktober kan het geen kwaad je te realise-
ren dat de foto ongetwijfeld met camera 
schuin omhoog gemaakt is. De verticale 
afmetingen zijn in verhouding tot de ho-
rizontale dus op de foto wat kleiner 
geworden.
Het lijnfiguurtje links op het boek is dus 
in werkelijkheid niet vierkant maar wat 
langwerpiger. Het ziet eruit als een vork 
met handbeschermer. Het lijkt wel wat 
op de drietand van de zeegod Poseidon, 
maar die is hier niet bedoeld. Met wat 
goede wil kunnen we in het vorkfiguur-
tje de hoofdletters T, H en E herkennen. 
In de tijd dat technische universiteiten in 
Nederland nog hogeschool heetten, had-
den we hier dus een T.H. Eindhoven. 
Gedurende een deel van die tijd was dit 
letterspiesje het officiÎle logo daarvan. 
Dat was de tijd waarin hoofdletters in in-
stellingsnamen en logo’s nog niet taboe  
waren.
Overigens had gedurende dezelfde peri-
ode T.H. Twente een helemaal vergelijk-
baar logo: je hoeft alleen maar de beide 
buitenste tanden van de vork (dus van de 
E) af te breken, en je houdt een T, een H 
en een T over.  Naast THE staan drie 
dingen afgebeeld, waarvan misschien 
het bovenste de meeste fantasie vergt. 
Het is geen pijp, en ook geen scheids-
rechtersfluit: we worden geacht daarin 
een glazen vat met een glazen slurf er-
aan, een glazen uitlaatpijp, te herkennen. 
In het betreffende jargon heet zoiets een 
retort. Daaronder zouden we in de voor-
gesneden rafeltjesvlaai voor hetzelde 
geld ook een gespaakt wiel kunnen zien. 
En als de rafeltjes niet uitsluitend te wij-
ten zijn aan de conditie van de verf, dan 
is het zelfs een tandrad. Als het tandrad 
cirkelvormig is (en dat hoort toch?), dan 
moeten we in gedachten de verticale di-
mensie van de foto kennelijk ongeveer 
met één derde oprekken. Het zigzagje 
met weerhaak daaronder staat natuurlijk 
voor een modelbliksem. Samen met de 
tekst leren deze vier figuurtjes ons dat in 
dit huis een studentendispuut met de ge-
geven naam gevestigd is. De leden van 
dat dispuut zijn dus TH-studenten die de 
studierichtinge scheikunde, werktuig bouw -
kunde respektievelijk elektrotechniek 
aanhangen.
Alkibiades blijkt de naam te zijn van een 

meneer uit een wel heel erg voltooid ver-
leden stuk Griekse geschiedenis. 
Wanneer je ‘s mans kerfstok/c.v. raad-
pleegt, zijn er eigenlijk geen wapenfeiten 
te vinden die je makkelijk met techni-
sche studenten in verband kunt brengen, 
of het zou dan misschien een bandeloze 
jeugd moeten zijn. Maar waarom zouden 
veelbelovende adolescenten, die naast 
hun studie ook nog eens tijd investeren 
in een dispuut, daar nou toch aan willen 
refereren?...
Waarom de vier figuurtjes zijn afgebeeld 
op de buitenkant van een boek met leren 
band, is mij niet bekend. Misschien moet 
het boek op zich gestudeerdheid uit-
drukken. En waarom het belangrijkste 
symbool op het achterplat, en de andere 
symbolen op het voorplat staan?
Opvallend is dat linksonder het  
schilderwerk duidelijk preciezer en zorg-
vuldiger uitgevoerd is: dat kan een aan-
wijzing zijn dat dit onderdeel belangrijk 
is, misschien wel het belangrijkste van de 
totale afbeelding. Het lijkt hier te gaan 
om een bierpul, mogelijk een tinnen 
bierpul. Maar omdat de onderkant afge-
dekt is door de tekst, kunnen we toch 
niet helemaal uitsluiten dat het om een 
pedaalemmer gaat. Het wel heel schuine 
oor levert ook twijfel op of je zoiets (met 
bijvoorbeeld een hele liter inhoud) wel 
goed met één hand kunt heffen. Maar ja, 
een peilglas zal dat schuine ding ook wel 
niet zijn. En gezien de plaatsing en vorm 
van het “duimstokje” is het maar de vraag 
of het deksel wel ver genoeg open kan 
om daadwerkelijk een teug te kunnen 
nemen. Bij de drie onthoofde haringen 
rechtsonder dient de lezer zich weer 
even te herinneren dat de verticale di-
mensie vertekend is. Het Eindhovens 
getrainde oog van de fotograaf had al de 
drie hoorns uit het stadswapen van 
Eindhoven herkend. En hun aanwezig-
heid in dit wapen heeft alles te maken 
met het feit dat ooit de heerlijkheid 
Eindhoven be-heer-d is door de heer 
van Horne: inderdaad die van onze 
buurteigenste Willem van Hornestraat. 
Voor de jaartallen, zie aldaar.
Wat tenslotte de functie van de beide 
zeezieke duiveltjes (gnomen?, kobol-
den?) is, weet ik niet. Misschien hoeven 
ze alleen maar bleekjes te ogen? Het zou 
nog kunnen zijn dat hier een poging 

gedaan is tot het afbeelden van saters. 
Maar wat zouden dergelijke “geile en 
kwelzieke” halfgoden uit de entourage 
van de wijngod nou toch te zoeken heb-
ben bij een keurig bierdispuut van tech-
nische jongeheren...?
Alles bij elkaar is het antwoord op de  
gestelde vraag dus kennelijk: Dhaz tech-
no-heraldiek. Inderdaad een wapen dus, 
zij het geen familiewapen. Gelukkig 
wordt Rochusnieuws in zwart-wit  
gedrukt: het uitleggen van heraldische 
kleuren laat ik graag aan heraldiologen 
over.
  

N. Glasrafel

 
P.S. Klopt het dat er alhier inderdaad 
geen horeca-gelegenheid bestaat met de 
naam “Het Wapen van Eindhoven”?

Afrikaans dansen in 

de Blokhut

Het is een beetje krap met het verschij-
nen van dit krantje. Maar  zaterdag 17  
december is er een dansavond in de 
Blokhut in de Iriswijk. Gratis entree. 
Georganiseerd door stichting “Africa 4 
Real” zodat Afrikaanse en Nederlandse/ 
andere culturen elkaar kunnen leren 
kennen. 

logo THE
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Opiniestuk: Informatieavond of mooi weer spelen?
Op 31 oktober werd door Wooninc. een informatieavond gehouden over de geplande nieuwbouw in onze 
buurt. De Blauwververij was voor de gelegenheid sfeervol ingericht en werd ook van buiten belicht. Er was 
koffie en thee met een koekje en architecten stonden de geïnteresseerden te woord.

Mooie grote kleurplaten gaven een idyl-
lische weergave van hoe onze buurt er 
volgens Wooninc. uit zal gaan zien. Er 
waren in grote lijn twee groepen bezoe-
kers; diegenen die geïnteresseerd waren 
in een nieuwe woning, en omwonenden. 
Deze twee groepen hebben duidelijk ver-
schillende belangen. Opvallend is, dat die 
prachtige kleurplaten de zaak stiekem 
vertekenen: een grasveldje word vanuit 
kikkerperspectief  vooraan geplaatst 
waardoor het geheel er erg groen uit ziet. 
In wezen is het maar een paar vierkante 
meter waar meerdere stadswoningen 
zonder tuin op uit kijken. Voor de buurt 
als geheel vervangt dit grasveldje het 
braakliggende terrein naast het buurt-
huis. Toegegeven; dat ziet er niet zo fraai 
uit nu, maar is wel vele malen groter. De 
Rochusbuurt heeft erg weinig groen en 
met de nieuwbouwplannen zal dat alleen 
maar minder worden. Een andere verte-
kening is de hoogte van nieuw te bouwen 
woningen t.o.v. reeds bestaande woningen. 
Op het plaatje ziet het eruit alsof  er 

ruimte genoeg is. In werkelijkheid kijken 
de bewoners van de nieuwbouw straks 
recht in de tuin en het slaapkamerraam 
van de reeds bestaande huizen.
Waarom wordt de uit- en ingang van een 
parkeergarage tegenover de basisschool 
gepland? Is dat omdat jonge kinderen op 
fietsjes en auto’s op weg naar het werk in 
een smalle straat een goede combinatie 
is? Laat me niet lachen!
En wat is eigenlijk die grote witte toeter 
op de parkeergarage? Inderdaad: de be-
luchting. Drie maal raden wat daar uit 
komt. Inderdaad: uitlaatgassen. En die 
toeter staat straks vlak achter de tuin van 
bewoners van de Hoefkestraat. 
Lekker fris!

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te 
noemen maar ik wordt alsmaar bozer nu 
ik dit schrijf  dus ik hou er even over op.
In de uitnodiging van Wooninc. stond 
onder andere:  “………..ervaar zelf  hoe 
de nieuwbouw aansluit bij de kracht en 
kwaliteit van de Rochusbuurt”. Waar 

halen ze het in Godsnaam vandaan? De 
kracht en kwaliteit van de Rochusbuurt 
heeft HELEMAAL NIETS te maken 
met ‘zoveel mogelijk huizen in een toch 
al vol stedelijk gebied proppen’. Wist jij al 
dat de Rochusbuurt straks met stip de 
hoogste woningdichtheid van heel 
Eindhoven heeft? Ik bedoel maar: zulke 
dingen worden er echt niet bij gezegd.

Kortom: ik ben de Nieuwbouwcommissie 
héél dankbaar dat ze al zo lang (meer dan 
tien jaar!) kritisch blijft en zorgt dat 
Wooninc. geen vrij spel heeft.

Marga (op persoonlijke titel)

Één van de genoemde 'kleurplaten'.
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Mijn hobby
In onze Rochusbuurt hebben we een bewoner die een hele echte hobby heeft: fietsen maken en wel om precies 
te zijn: wielrenfietsen. Alex de Kraker, 34 jaar, woont in de Sint Jorislaan en maakt fietsen, d.w.z. hij maakt de 
frames en assembleert vervolgens alle onderdelen in elkaar tot volwaardige en professionele racefietsen!

Hoe ben je ertoe gekomen om zo’n hobby 
te kiezen? “Ik fiets zelf  al sinds 1999 op 
mountainbikes en wielrenfietsen en ik kan 
wel zeggen dat sindsdien het fietsen een 
soort ‘levensstijl’ van me is geworden! Ik 
ben afgestudeerd aan de Technische 
Universiteit als werktuigbouwkundige en al-
tijd heb ik al van alles gebouwd, ik hou er 
van om met mijn handen iets te maken en te 
perfectioneren. Binnen mijn werk (TU/e) 
ben ik altijd maar met een stukje van een on-
derzoeksproject bezig, met het schrijven 
van adviezen en rapporten en zodoende vind ik het heerlijk om 
thuis écht iets met mijn handen te doen. Ook is het een genot 
om mijn eigen fiets precies op maat te maken en uit staal, iets 
wat uniek is, niemand heeft het.”
Maar het is nu toch vooral aluminium en carbon waarvan de 
fietsen gemaakt worden; dat is toch veel lichter? “Dat is wel zo, 
maar ook veel meer kwetsbaar. Carbon is ook veel gemakkelij-
ker in het groot te produceren, dus dat is ook een reden om 
vooral dit materiaal te gebruiken.  Het staal van nu is kwalita-
tief  veel beter van kwaliteit en een frame kan dus dunner, dus 
lichter, worden uitgevoerd, maar de techniek is bewerkelijker. 
Daarom wordt zo’n fiets ook duurder. De wielrenfietsen van 
de 80-er jaren waren ook van staal. Fietsen op een fiets met een 
stalen frame is veel comfortabeler, omdat het veel minder tril-
lingen doorgeeft.”
Je hebt, behalve een fiets voor jezelf, ook een aanhanger voor 

je kind gemaakt; waarom? “Sinds onze zoon 
is geboren vorig jaar, heb ik nagedacht over  
hoe we konden blijven fietsen met onze 
wielrenfietsen zonder te veel comfort voor 
onszelf  én voor onze zoon te hoeven inle-
veren. Een aanhangertje voor ons kind ach-
ter de wielrenfiets bestaat al wel, maar ik 
vond deze niet mooi en erg duur. Dus heb 
ik er zelf  een ontworpen en gemaakt. Deze 
kantelt makkelijk mee in de bochten en is 
geveerd. Nu kunnen we ‘even’ gaan fietsen,  
toch een redelijk eindje weg gaan zonder 

dat Sep het moe wordt of  comfort hoeft in te leveren. Het was 
voor mij gewoon een uitdaging om te kijken of  ik kon blijven 
racefietsen en niet, zoals zo veel jonge ouders , slechts met 
stadsfietsen. Ik kan lekker tempo blijven maken.”  
Wat zijn je plannen voor de toekomst? “Ik vind het leuk om 
iets tastbaars te maken en te blijven experimenteren hoe het be-
ter kan, b.v. met betere lasverbindingen. Wie weet bouw ik mijn 
hobby in de toekomst uit tot een bedrijfje. Ik ben nu voor een 
vriend een frame aan het bouwen met als basis diens eigen 
wielrenfiets, maar dan helemaal  op maat; maar voorlopig is dit 
voor mij iets waar ik gewoon ‘blij’ van wordt en ik hoop nog 
met veel plezier met dit uiterst ‘tastbare’ werk  bezig te kunnen 
zijn!”

Kijk en lees meer op www.st.joriscycles.nl 
Henk Aarts

  Rochus Culinair recept

Kruidkoek
Deze koek is bij mij nog nooit mislukt. Het is een 

makkelijk recept en snel gemaakt. De vulling is 

afhankelijk van wat ik in mijn lade heb liggen: blanke 

rozijnen, donkere rozijnen, gedroogde abrikozen of 

tutti frutti. Ook (stem)gemberbolletjes zouden 

moeten kunnen, maar dat heb ik nog niet uitgepro-

beerd. En dan natuurlijk de noten: walnoot, 

hazalnoot, paranoot, alles kan er in en het smaakt 

heerlijk!

Benodigd: 
•	 350	gram	zelfrijzend	bakmeel	

 of 350 gram patentbloem met 3 t.l. bakpoeder, 

natuurlijk kan de bloem vervangen worden door 

Speltbloem!

•	 250	gram	donkerbruine	basterdsuiker

•	 1	flink	theelepel	foelie,	gemalen

•	 1	theelepel	kruidnagelpoeder	

•	 1	flinke	theelepel	kaneel

•	 een	snufje	zout

•	 250	gram	melk

•	 50	gram	roomboter

•	 250	gram	gedroogd	fruit	*	of	2	flinke	e.l.	fijngesne	

 den gemberbolletjes, 150 gram noten

•	 bakvormen	van	25	cm.	lang.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 170 °C.

Beboter en bebloem de bakvorm. 

Wel de rozijnen. 

Zeef het zelfrijzend bakmeel of de bloem met bakpoeder boven 

een grote kom. 

Meng de basterdsuiker, kruiden en zout er door. Verwarm de melk 

en los hierin de (in klontjes gesneden) boter. 

Mix het melkmengsel door de droge ingrediënten tot een glad en 

kleverig beslag. 

Voeg het gedroogd fruit en noten toe en meng dit goed door het 

beslag. 

Verdeel het beslag over de bakvormen en bak de koek in circa 60 

minuten gaar: een breinaald of satéstokje moet er droog 

uitkomen. 

Zijn de koeken nog iets nat en is de bovenkant mooi bruin, dek de 

koeken dan af met alufolie en laat de koeken nog iets langer in de 

oven garen.

Henk

*	Grote	stukken	gedroogd	fruit	moeten	in	kleine	blokjes		worden	

gesneden.
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Whazz dah?
Ik zie ik zie wat jij niet ziet…….
Deze winter (nog) geen sneeuw, maar wel heel veel herfst-
bladeren die verstoppertje spelen met onze omgevallen 
fietsen.

Presentatie nieuwbouwplannen in de  
Blauwververij én in het buurthuis
Afgelopen 31 oktober presenteerde Wooninc. haar nieuwbouwplannen in de buurt. Niet aan de buurt maar aan 
belangstellenden. Op haar eigen website spat het enthousiasme er vanaf:

‘Veel positieve reacties op het nieuwbouwplan in de Rochusbuurt tijdens de presentatie van het definitieve plan in het gemeen-
telijk monument De Blauwververij. Maar liefst ruim 150 belangstellenden kwamen een kijkje nemen, waaronder veel belangstel-
lenden voor één van de woningen in het nieuwbouwproject. Het plan bestaat uit twee delen: De Blauwververij en Geldropseweg 
/Hoefkestraat en bestaat uit koopwoningen en huur- en koopappartementen’.
De plaatjes die ze hadden geproduceerd lieten ook geen twijfel: wonen in een parkachtige omgeving, met plantsoenen – net niet 
zo groot als een voetbalveld - voor de deur. 

Na afloop van de ‘mooi weer’- show van Wooninc. verzamelden zich zo’n 50 buurtbewoners in het buurthuis, ongerust over de 
afloop, en met de vraag wat er nog aan te doen. De werkgroep Nieuwbouw gaf  uitleg over de juridische procedures waarin we 
uiteindelijk zijn beland:

De gemeente heeft Wooninc. toestemming gegeven om af  te wijken van het bestemmingsplan. Hierop werden in 2008 door om-
wonenden 76 zienswijzen (lees: bezwaren) ingediend. De gemeente die zelf  deze vrijstelling had afgegeven, verwierp de meeste 
zienswijzen, en gaf  daarmee zichzelf  gelijk, zoals een slager die zijn eigen vlees keurt. Daarop hebben meerdere partijen, waar-
onder de Rochusbuurtvereniging, beroep aangetekend tegen deze beslissing bij de bestuursrechter in Den Bosch. 

De gemeente Eindhoven heeft op basis van deze vrijstelling, inmiddels ook een bouwvergunning afgegeven aan Wooninc. voor 
haar nieuwbouwplannen. Tegen deze bouwvergunning zijn inmiddels ook weer meerdere partijen in beroep gegaan bij de be-
stuursrechter, waaronder wederom de Rochusbuurtvereniging. 

De behandeling tegen het beroep tegen de afgifte van de vrijstelling, eerder vastgesteld op 7 december, is hierdoor volgens ver-
wachting weer uitgesteld. Een nieuwe zittingsdatum is op dit moment nog niet bekend. Wel heeft de rechtbank besloten tot een 
versnelde behandeling.

De rechtbank wil namelijk in één zitting alle beroepen, zowel tegen de afgifte van de vrijstelling als tegen de afgifte van de bouw-
vergunning, behandelen. Een voordeel lijkt echter dat we nu in één keer een juridisch oordeel krijgen over het complete bouw-
plan: dus niet alleen over de gebouwen (bouwvergunning) maar ook over de gevolgen voor de openbare ruimte, openbaar groen, 
verkeer, privacy van de omwonenden en dergelijke (vrijstelling).

Waar intussen nauwelijks meer oog meer voor is, is dat deze nieuwbouwplannen niet aansluiten bij de huidige Rochusbuurt, of  
leiden tot enige optimalisering van het leefklimaat in de Rochusbuurt. Duidelijk is dat Wooninc. kiest voor kwantiteit boven kwa-
liteit. De gemeente heeft deze plannen gewogen en goed bevonden. Wat ons betreft is dit ten onrechte. Wij hechten er daarom 
aan de beslissingen van de gemeente Eindhoven voor te leggen aan een onbevooroordeelde partij: de rechter. 

Mochten we door de rechter in het gelijk gesteld worden, hopen we vervolgens dat de gemeente Wooninc er toe kan bewegen 
om uiteindelijk plannen te ontwikkelen die meer op de maat van de buurt zijn toegesneden.

Namens de werkgroep Nieuwbouw,

Frank van der Laak
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Waarheid en mythe rond de Kerstman
Wanneer werd de Kerstman geboren? 
Waarschijnlijk stamt hij af  van Sinterklaas. Het erfgoed van de Goedheiligman werd werd in 1611 door 
Nederlanders ingescheept en meegenomen naar Nieuw Amsterdam in Amerika. Sinterklaas werd als be-
schermheilige van de stad ingesteld. Na het vertrek van de Nederlanders besloten de Amerikanen de 
Nederlandse Goedheiligman te houden. Zijn naam werd echter veramerikaniseerd: Santa Claus.

Waar woont de Kerstman?
Veel mensen denken dat de Kerstman op de noordpool woont, 
maar dat is niet waar. De rendieren – echte graseters – kunnen 
daar namelijk niet leven. De Kerstman woont daarom in de 
Finse provincie Lapland. In het plaatsje Rovaniemi, om precies 
te zijn. U kunt hem daar ook werkelijk bezoeken; er is een 
Santapark gevestigd.
Hoe komt de Kerstman dan in Europa terecht?
Dat hebben we aan Coca Cola te danken. Zij ontwikkelden in 
1931 een promotiecampagne met daarin een hoofdrol voor de 
Kerstman. De Amerikaanse Sinterklaas kreeg het uiterlijk waar-
aan we hem nu nog kunnen herkennen: een rood pak, een 
baard en een dikke buik. Het Amerikaanse leger bracht Coca 
Cola en de Kerstman tijdens de Tweede Wereldoorlog mee 
naar Europa.
Waar komen de arrenslee, elfjes en rendieren vandaan?
Die elementen komen zeker niet uit de Nederlandse cultuur, 
maar zijn – door de jaren heen – door anderen aan het verhaal 
toegevoegd. Veel van deze kenmerken werden door schrijvers 
bedacht, de wereld in geslingerd en door anderen overge-
nomen. Zo beschreef  Washington Irving in zijn boek ‘A his-
tory of  New York’ hoe Santa Claus in een karretje door de stad 
reed. Clement Moore borduurde daar jaren later op verder in 
zijn boek ‘Twas the night before Christmas’. Hij maakte van 
het karretje een arrenslee en gaf  de Kerstman acht vliegende 
rendieren mee. Ook introduceerde hij de mythe dat de 
Kerstman door de schoorsteen glijdt en kindersokken vult.

Hoe heten de rendieren?
Rudolf, Blitzen, Comet, Dancer, Dasher, Cupid, Donner, 
Vixen en Prancer. Rudolf  is er trouwens pas later bij gekomen. 
Moore creëerde zijn rendieren in 1821, maar Rudolf  werd daar 
pas in 1939 aan toegevoegd. Het verhaal gaat dat de Kerstman 
Rudolf  – met zijn lichtgevende neus – nodig had om hem in 
het donker en met mist de weg te wijzen.
Hoe doet de Kerstman het in Nederland?
Wel redelijk, maar het lijkt erop dat hij fikse concurrentie on-
dervindt van zijn alterego: Sint Nicolaas. De Goedheiligman 
heeft bijvoorbeeld al sinds 1888 een eigen intocht die de laatste 
decennia live op televisie wordt uitgezonden. De Kerstman kan 
daar alleen nog maar van dromen: zijn eerste intocht in 
Nederland was in 2006 en de nationale omroepen hebben nog 
steeds geen interesse voor de poolbewoner.
Bestaat de Kerstman?
Misschien. Waarschijnlijk niet. Want, laten we ons even bij de 
feiten houden, hoe moet een man van zijn leeftijd in 31 uur 
(lang leve het tijdsverschil) 90 miljoen huishoudens van ca-
deaus voorzien? Uit onderzoek blijkt dat dat alleen kan als de 
beste man met een snelheid van 1046 kilometer per seconde 
(3000 keer sneller dan geluid) door het luchtruim zoeft en per 
seconde ruim 823 bezoeken aflegt. Conclusie: als de Kerstman 
bestaat, dan houdt hij zich in ieder geval niet aan de verkeers-
regels! Anderzijds brengt hij zoveel moois en gezelligheid mee, 
dat we hem dat graag vergeven.

Bron: www.scientias.nl
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Woningsplitsing deel 2
In het vorige nummer van Rochusnieuws had ik een impressie geschreven van hoe ik de avond had ervaren 
over ‘woningsplitsing’ op de avond van de 6de oktober hier in het buurthuis. Inmiddels is het beloofde verslag 
bij ieder thuis bezorgd en heeft men kunnen lezen hoe de avond feitelijk verlopen is. 

Fijn dat de namen, e-mailadressen en de sites vermeld staan waarop men kan alles kan opzoeken. Wat me wel opvalt is de 
(bijna) ambtelijke taal die wordt gebruikt. Dat maakt het toch lastig om de informatie goed te begrijpen, zeker als je niet kon 
komen op de avond zelf. Ook de vragen en opmerkingen van de aanwezigen waren goed vermeld, al miste ik wel de kritische 
inbreng van de “studenten” die er die avond ook waren en die toch ook recht hebben op wonen. Ik vind het belangrijk om als 
buurt goed om te gaan met ieders belangen, dus zowel de buurtbewoners/woningeigenaren en de huurders/studenten en 
samen te komen tot een gewogen beslissing hoe we als buurt in de toekomst leefbaar verder kunnen.
Gelukkig stond het idee in het verslag vermeld om aan te dringen op aanpassing van het bestemmingsplan van ‘Eindhoven bin-
nen de ring’. Kan het bestuur er iets van zeggen of  dat door hen wordt opgepikt?

Henk Aarts

Kerststallen verzameld (van de redactie en anderen)




