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Archief Rochusbuurt

Redactioneel
Betaald parkeren in de Rochusbuurt

Binnenkort is het zo ver! Dan verhuist het buurthuis naar het nieuwe
onderkomen op de hoek van de Rochusstraat en Hoefkestraat in het
vroegere cafépand van De Buut.

Kidzzzz Talk Estafette

Behalve dat dit heel wat menskracht vraagt voor de fysieke verhuizing, is er ook nog
een ander stukje werk wat zorgvuldig moet worden uitgevoerd: het archief. Er staat
een kast vol ordners met van allerlei materiaal vanuit de prille tijden van de Rochus
buurtvereniging. Alle exemplaren van het Rochusnieuws zelf, maar ook allerlei andere documenten. Wie weet wat het nog allemaal oplevert? Maar we zouden onszelf
voor de gek houden als we klakkeloos alles gewoon overzetten en niets zouden “
schiften”. Daarom zijn Albert en ik alvast begonnen met uitzoekwerk. We gaan dan
de hele stapel na en overwegen wat weg kan. Uiteindelijk is het materiaal wat van ons
allen is, onze historie van de buurt. Onze beloning: in ieder geval een fles wijn van de
buurtvereniging!
Hebt u zelf interesse wat er gaande is of voelt u zich geroepen om mee te kijken, laat
dan wat weten. Meer mensen is altijd leuk en wie weet……..is er nog een grotere
vondst als beloning!

Nieuw Buurthuis komt in voormalig Café de Buut
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Algemene Leden
Vergadering

Op maandag 23 april hebben we
weer een Algemene
LedenVergadering.
We beginnen om 20.00 uur tot
ongeveer 21.30 uur.Via deze weg
Henk Aarts
willen we iedereen in de buurt
uitnodigen om te komen en te
horen en mee te praten over wat er
Doe mee & win:Eeuwige roem!
in ons buurtje speelt.We beginnen
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Jouw ontwerp
vast, dat wordt
op een promi- Daarna willen we graag brainstormen en
(blijft) DeBuut
nente plek mid- praten over het nieuwe buurthuis onder
genot
van
een
borrel.
den in je eigen het
Het zou verder
We zouden het erg fijn vinden als er enbuurt.
mooi zijn als het
Inzenden kan thousiaste mensen in de buurt mee gaan
logo past bij
tot 31 mei denken over de invulling en uitvoering
de functie ‘een
van ons nieuwe buurthuis. Wij willen
2012.
ontmoetingsplek voor iedereen uit Het logo zal worden onthuld op ons graag 2 nieuwe commissies oprichten;
de Rochusbuurt’. Voor het overige doen buurtfeest deze zomer.
De ‘help met buurt is klusser commissie’
wij een beroep op de (alom aanwezige) Inzendingen (en vragen) kunnen worden en een ‘activiteitencommissie’ en daar
creativiteit van de buurtbewoners.
hebben we mensen en ideeën voor
gemaild aan: info@rochusbuurt.nl
nodig.
Dus welkom op de ALV!

Plantenbeurs

Zaterdag 5 mei van 11.00 tot 14.00 uur is er weer een plantenbeurs in het
buurthuis. Ben je in de tuin bezig en je hebt zaailingen, uitlopers of je
moet planten scheuren houdt het apart en kom naar de plantenbeurs.
De planten kun je ruilen of tegen een kleine vergoeding verkopen,
dan wel weggeven. Ben je nu niet iemand met groene vingers geen probleem, kom
toch voor de gezelligheid of andere prietpraat.
Als de magen zo rond het middaguur van zich laten horen dan hebben wij zoete en
hartige pannenkoeken.

Kopij Rochusnieuws 125

Half april 2012 verschijnt de volgende Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot
en met woensdag 4 april a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op
Sint Jorislaan 18 of W. van Hornestraat 19.

Heb je vragen kun je terecht bij:
Catherine Marie 040-2124943 of José Raaijmakers 040-2115059
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Buurt-info
Buurtbestuur
Toine van Dongen
Gijs van Stiphout
Roland Heijman
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 213 49 46
tel: 06 34 71 03 34
tel: 211 12 32

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com

tel: 212 61 93

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten
jose.albert@wanadoo.nl

tel: 211 50 59

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom
tel: 211 14 10
trudy.sturkenboom@gmail.com

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

tel: 212 95 65

Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14040

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers
i.wagemakers@eindhoven.nl

tel: 238 83 19

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
info@polyground.nl
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Heel voorzichtig laten de eerste groene blaadjes zich weer zien op de
struiken in de tuin. De krokussen in de bermen richting stadswandelpark
hebben de strenge vorst overleefd en vieren de eerste lente- tekenen met
hun mooiste lentetooi. Ook de groene liguster tussen ons en de buren,
waarvoor ik het ergste vreesde, toont zijn veerkracht. Het groen is er uit
en het ziet er dor uit, maar ik heb het vertrouwen dat ze weer dicht gaat
groeien en voor een klein stukje privacy en zuurstof gaat zorgen.
Dit is mijn eerste redactionele stukje voor de buurtkrant. Sinds een half jaar doe ik
een poging om de de mij zo onbekende buurt waarin we al ruim 6 jaar wonen (of is
het al 7?) beter te leren kennen. Ik werd lid van de redactie van het buurtkrantje. En
wat voor kennismaking is het. Alleen al in de buurtkrant staan 6 groepen en groepjes
van mensen die zich inzetten voor de buurt. Ze zorgen voor een stukje gezelligheid
of maken zich sterk voor het karakter van dit eigenzinnige stukje Eindhoven. Ikzelf
bezocht al een enkele keer een feestelijke of informatieve bijeenkomst waar ik gelijkgestemde Rochusnaren tegenkom. Hartverwarmend en leuk om te zien dat je niet in
een moeilijke wijk in ‘s-Hertogenbosch hoeft te werken om te zien hoe vitaal een
buurt kan zijn en hoe betrokken en ook gezellig die mensen zijn.
Hopelijk zien we met het ontspruiten van het groen dit jaar ook het ontspruiten van
nieuwe initiatieven in de buurt. Het nieuwe (oude) buurthuis is een mooie locatie om
ideeën tot bloei te laten komen. Wij als redactie gaan in ieder geval aan de slag met
sociale media, want ja, zo groen als de ervaring van sommigen van ons is, tijdens de
laatste redactievergadering was toch mooi de helft van de redactieleden op de hoogte
(via twitter of blog) van de branden in de buurt de afgelopen week onze straten hebben opgeschrikt.
Hopelijk is een van de artikelen in dit blad dat geheel gemaakt is door vrijwilligers
voor u aanleiding om de neus te laten zien bij een van de activiteiten. Of neem ‘ns ‘n
kijkje op een van de digitale uitingen over uw buurt. Aanmelden voor de organisatie
van ’n activiteit om het uit te bouwen, of het opstarten van een (eenmalig) doegroepje voor een nieuwe activiteit? Het kan altijd en als je wilt zijn er genoeg mensen
die je even de weg wijzen naar meer enthousiaste mensen, stuur ’n mail of spreek een
van de gezichten in dit blad aan.
Ik ga m’n artikel over de informatieve bijeenkomst over het parkeren in de buurt
maar ‘ns wat mest geven, want nu staat de groei even stil. Kijk verder in dit blad maar
‘ns of er meer artikelen tot bloei zijn gekomen.
Tot ziens in de buurt!
De redactie
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Betaald parkeren in de Rochusbuurt?
Blijkbaar is er al ‘ns eerder iets te doen geweest over betaald parkeren in de Rochusbuurt maar toen behaalden
de voorstanders bij lange na niet de benodigde meerderheid.
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Het valt me op dat de mensen die het
meest last ondervinden van de parkeerdruk (Romerohof en Willem van
Millenberchstraat) echt boos
zijn omdat ze met moeite een plekje kunnen
vinden.
“Het personeel
van de school zet
er zomaar hun auto
neer”, of “met die de
stadsparkeerders, het
gaat nog maar echt net”.
En “nu hebben we nog
geluk dat de Hertogflat leeg
is”.
Maar is de overlast wel echt zo groot?
Ik vraag even verder. “Tja, we kunnen

onze twee auto’s niet
kwijt voor de deur en
moeten daarom wel
een garage huren.
Of, “de bewoners van
de flat tegenover ons hebben achter de flat wel een parkeerplek, maar vinden het makkelijker
om direct in de straat te parkeren”. Nou,
dan ontstaan er wel
problemen.
3
Het zijn argumenten van voor- en tegenargumenten, waarvan een enkele een
meer filosofische diepgang heeft. “Het is

wel een goed idee, maar nog steeds ben
je niet verzekerd van een eigen plekje”,
zegt een zeer actieve buurtbewoner.
Op de weg terug naar huis laat ik ook
nog eens de roddels door m’n hoofd
gaan: in het Witte Dorp komt binnenkort betaald parkeren! Weet je, de
Gemeente heeft op een achternamiddag
stiekem betaald parkeren ingevoerd op
het plein voor de St. Joriskerk. Zal ik dat
allemaal eens uit gaan zoeken, want je
moet natuurlijk wel objectief berichten!
Een ding weten we zeker. Als iedereen
zijn huiswerk goed heeft gedaan en er
genoeg belangstelling voor is komt er
binnenkort een enquête in de bus. Als
daarvan de helft ingeleverd gaat worden
en de helft daar dan weer van (plus één)
is positief, dan komt het er. Tijdens de
bijeenkomst werd duidelijk dat deze actie
ook per straat kan worden gedaan. En
we weten het, als er één straat over de
dam is…
Mocht u meer willen weten over de
tarieven, wat het voor u betekent als u
een bedrijfje heeft of ook uw bezoek
gaat betalen dat bij u met de auto op bezoek komt. De Gemeente Eindhoven
heeft een informatieve folder waarin u
alles terug kunt vinden.
Wordt vervolgd...
Ton van Aalst

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115
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Voor u geknipt...

op een maandagmorgen brand in
de Rochusbuurt....

Betaald parkeren in de Rochusbuurt
Maandag 27 februari was er in het buurthuis een infoavond over betaald parkeren in onze
buurt. Dit onderwerp speelt al langer en de gemeente was bereid hier meer informatie
over te geven.
Tientallen buurtbewoners lieten zich informeren over hoe de regeling werkt.
In het kort gaat het als volgt: per huisnummer wordt 1 pas afgegeven; kosten € 3,45 per maand. Dit geeft
geen recht op een vaste plaats maar je kunt parkeren in de buurt zonder verdere kosten.
Verder kun je een ‘bezoekerspas’ nemen die recht geeft op 100 uur per 3 maanden, kosten € 0,20 ct per uur.
Een 2e vergunning per huisnummer kan alleen als er extra plaatsen beschikbaar zijn. Deze kost € 6,90 en geeft geen recht op
vaste plaats.
De eerste twee jaar zijn gratis voor buurtbewoners.
Het normale parkeertarief is € 1,20 per uur.
Prijzen zijn prijspeil 2012.
Tijden zijn: ma t/m vrij van 09.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur
Maar voordat het zover is zal eerst bekeken moeten worden of de meerderheid voor dit plan is. Dan pas kan betaald parkeren
ingevoerd worden.
OPROEP

Wij roepen buurtbewoners op die bereid zijn om in hun straat van deur tot deur te gaan om te vragen of men vóór of tegen betaald parkeren is. Wil je dat, meld je dan aan bij info@rochusbuurt.nl. Je krijgt dan een tekenlijst per mail opgestuurd en die weer
inleveren vóór 23 april bij Rochusstraat 2.
Al die informatie gaat naar de gemeente. Als blijkt dat er een meerderheid vóór betaald parkeren is gaat de gemeente een enquete
houden en bekijken of er daadwerkelijk genoeg parkeerplaatsen zijn per straat en wie er recht heeft op een 1e pas. (iemand met
bv. een garage krijgt geen 1e pas)
Rochusbuurtvereniging
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Nieuw Buurthuis komt in voormalig Café de Buut
Zoals iedereen inmiddels wel weet gaat ons buurthuis per 1 augustus verhuizen naar voormalig Café de Buut
op de hoek Rochusstraat-Hoefkestraat.
Met Wooninc. hebben we een gebruikersovereenkomst gesloten. De onderhandelingen waren niet altijd makkelijk maar tot tevredenheid van beide partijen kunnen we intrek nemen in de Buut.
Deze overeenkomst houdt in dat we geen huur verschuldigd zijn, we betalen alleen de energiekosten. Verder
zijn we zelf verantwoordelijk voor het (klein) onderhoud.
De voorwaarde voor deze overeenkomst is dat het buurthuis
minimaal 4x per week open is en er verschillende buurtactiviteiten georganiseerd worden, die voor alle buurtbewoners
toegankelijk zijn.
Buurtontmoetingsplek

Wij gaan er natuurlijk de bekende activiteiten organiseren.
Verder gaan we de vergaderruimte beschikbaar stellen voor de
diverse commissies, maar we willen vooral ook nieuwe
activiteiten ontwikkelen. We denken daarbij aan bijvoorbeeld
kinderactiviteiten, jongerenactiviteiten, maar ook gewoon een
inloopmiddag met koffie en thee om een praatje kunnen
maken en de dag door te nemen.
Verder denken we aan leuke en leerzame workshops
(bijvoorbeeld over facebook/twitter of tekenen/schilderen)
of thema-middagen/avonden.
Om dit allemaal goed te organiseren hebben we ideeën en hulp
nodig. Daarom willen we een activiteitencommissie oprichten
die zich hiermee bezig gaat houden.

Hulp gevraagd bij opknapbeurt de Buut

We willen van de buut een gezellige ontmoetingsruimte maken.
Daarvoor moet er geklust worden. Denk aan schilderen,
electra (lampen ophangen etc.) gordijnen gemaakt, of iets anders voor de ramen.
Al met al moet er veel gebeuren, dit willen we voor 1 augustus
doen zodat we open kunnen. We weten dat er veel ervaren
klussers in de Rochusbuurt wonen, maar een lekkere taart
bakken voor de klussers mag natuurlijk ook!
Kortom we willen er iedereen bij betrekken zodat het ook echt
een buurtplek wordt. Een uurtje schilderen op een avond of
met z’n allen op een zaterdag, alles kan. We gaan dit wel plannen dus gaan we een Help mijn buurt is klusser commissie
oprichten.
Meld je aan: Info@rochusbuurt.nl
Op de Algemene Leden Vergadering (23 april) willen we graag
met zoveel mogelijk mensen in de buurt praten en plannen maken over het nieuwe buurthuis. 23 april in het ‘oude’ buurthuis,
vanaf 20.00 uur ben je welkom.

VRAAG & AANBOD
Wie wil het stokje overnemen voor het organiseren van de Rochusbuurt Rommelmarkt?
Annelies en Suzanne vinden dat het tijd is voor een nieuwe frisse kijk op deze
jaarlijkse activiteit. Tips en ervaringen worden natuurlijk overgedragen (er is een draaiboek!).
Gratis af te halen een vuurrode slaapbank van Ikea (2 persoons).
Bekleding is iets versleten. 040-84187901

B
ha
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

www.pikado.nl
dinsdag schoteldag
donderdag pizzadag,
pizza’s vanaf €5,50

Ge
56
T
F

zaterdag pastadag

di t/m
vri
Alle dagen geopend za

van 14:30-0:30uur,
www.bo
u kunt bij ons pinnen!
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Buurtpreventie
Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk
St. Jorislaan 88

KidzzzzTalk estafette
Tomas Matheeuwsen heeft deze keer in Kidstalk Casper Zweerman geïnterviewd.

Toine van Dongen
Pastoor Dijkmansstraat 31
dongen31@upcmail.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@gmail.com

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

Hoofd- en Straatcoördinator
Walther Willems
Hoefkestraat 16
waltherwillems@gmail.com

Wie ben je?

Ik ben Casper . Ik zit op de Hasselbraam in groep 7. Mijn vader en moeder
zijn Rob en Trudy en mijn zus heet Iris. Ik woon in de Willem van Millenbergstraat.
Wat is je lievelings:

Op school vind ik gym het leukst. Ik eet het liefste friet. Naar Italië ga ik graag
op vakantie. Snoep van Haribo vind ik lekkere snoepjes. Mijn lievelingskleur is
groen. Een aap vind ik leuk als dier.
Waaraan heb je een hekel?

Ik heb een hekel aan opruimen.
Wat is een goede/slechte eigenschap?

Een goede eigenschap is “grappig zijn”.
Wat zijn je hobby’s?

Mijn hobby’s zijn tennis
Van welke muziek hou je?

Van de Black eyed peas

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?

Ja

Wat wil je later worden?

Dat weet ie nog niet.

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

De volgende keer wil ik Pieter interviewen.
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HAND-KONIJN >>>>

.
Nodig:
• groen en wit papier, kleurstiften, potlood,
schaar en lijm
Zo maak je het:
Neem een blad wit tekenpapier. Zet er je hand
op en teken met het potlood de contouren af.
Knip de hand uit.
Plooi de middenvinger naar achteren als
steuntje.
Plooi de duim en de pink wat naar voor en teken er een pootje op.
Op de wijs - en ringvinger teken je de binnenkant van de oren en op de handpalm de
konijnen snoet.
Uit het groene papier knip je een grasstrook en
dat kleef je aan je (hand) konijn.

Eieren kleuren met
natuurlijke
kleurmiddelen:
Leg eieren op de bodem van de pan (stapel ze niet op elkaar)
en doe er water bij zodat ze volledig onder water liggen

• Voeg een theelepel azijn toe (dat maakt de kleur sterker)
• Voeg het natuurlijke kleurstof toe. Hoe meer eieren je
tegelijk kookt, hoe meer kleurstof je nodig heeft.
- bieten (licht rood)
- schillen van een limoen of sinaasappel, wortel,
selderijzaad (licht oranje)
- kurkuma/koenjit/saffraan (geel)
- spinazieblaadjes (licht groen)
- bosbessen (blauw)
- sterke koffie/koffiedrab/uienschillen (beige/bruin)
• Breng het water aan de kook, zet het vuur laag en laat de
eieren 15 minuten koken.
• Laat de eieren afkoelen. Zijn de eieren niet voldoende
gekleurd, laat ze dan bedekt met het kleurmiddel een
nacht in de koelkast staan.

Eierverftechnieken:
• Plak allerlei versiersels op het (geverfde) ei. Denk hierbij

aan dingen als kleine gedroogde bloemetjes, glittertjes,
lintjes en papier. Eigenlijk is alles wat klein genoeg is en
geplakt kan worden mogelijk.
• Versier het ei met krijtjes of (speciale) stiften.
• Bedruppel de schil van het ei met kaarsvet voordat je het
ei in het verfbad legt. Laat het ei drogen en haal het kaarsvet eraf. Herhaal dit eventueel een paar keer met verschillende kleuren. Begin altijd met de lichtste kleur.
• Plak kleine plantjes op het ei voor het kleuren van het ei.
Verwijder, na het koken, de plantjes en je ziet een prachtig
wit lijnenpatroon.
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Studenten in de Rochusbuurt:
een nadere kennismaking met ‘Hertogdom Novadic’
In de Rochusbuurt bevinden zich tal van studentenhuizen met daarin nog meer studenten. Je herkent de
huizen vaak aan de hoeveelheid fietsen voor de deur, de overwoekerde tuin, oud schilderwerk, meerdere
deurbellen en een ratjetoe aan raambekleding. Toch zorgen studenten ook voor dynamiek en leven in de wijk.
Ondanks het feit dat ze in grote getalen aanwezig zijn, blijft de
interactie met andere buurtbewoners vaak uit. De
Rochusredactie nodigt studenten uit om te vertellen over hun
studentenhuis en zich aan de buurt voor te stellen.
We willen met deze rubriek graag te weten komen of de
vooroordelen over studenten kloppen. En hoe het voor
studenten is om in de Rochusbuurt te wonen. Dit keer breng
ik een bezoek aan de studenten van Hertogstraat 11.
Hertogdom Novadic
Waar? Hertogstraat 11
Wie? 	Thierry, Maud, Jochem, Charlette, Victoria, Lieke,
Stefan, Stan, Chris en Koen
Inhoud? 	10 kamers, 2 badkamers, 3 toiletten, 2 keukens,
kleine achtertuin.

Via een redactielid heb ik het telefoonnummer van Thierry
gekregen, student toegepaste psychologie, woonachtig in het
studentenhuis aan Hertogstraat 11. De afspraak voor een
interview is zo gemaakt en op een dinsdagavond breng ik een
bezoek aan dit studentenhuis. Enthousiast word ik ontvangen
door Thierry en ook de andere bewoners komen kijken wie die
vreemde dame is die met pen en papier en fototoestel door
hun huis loopt. De studentikoze sfeer komt me tegemoet!
Nadat Thierry me een rondleiding heeft gegeven, praten we in
zijn studentenkamer over ‘zijn’ studentenhuis: Hertogdom
Novadic, want zo heet het huis.
Hertogdom Novadic

Het studentenhuis aan Hertogstraat 11 wordt sinds 10 jaar
bewoond door studenten. Voorheen had het pand een kantoorfunctie en werd gebruikt door verslavingszorg NovadicKentron, vandaar ook de naam van het huis. De systeemplafonds
in de kamers en het bordje ‘spreekkamer’ op de badkamerdeur
verwijzen nog naar deze periode. De eerste jaren woonden er
enkel mannelijke studenten die studeerden aan de Technische
Universiteit. Later werd het een gemengd huis met MBO’ers,
HBO’ers en WO’ers. Alleen de bovenste verdieping is een
mannen bolwerk gebleven en dat wil Thierry graag zo houden.
De verdieping kent een ‘open deuren beleid’ vertelt Thierry.
Als de heren thuis zijn blijft de kamerdeur open en deze gaat
pas weer dicht wanneer ze gaan slapen. Ze delen met drieën
een toilet, eten vaak samen en kijken gezamenlijk naar de tvserie ‘Two and a half men’. Maar ook met de studenten van de
andere verdiepingen is veelvuldig contact. Thierry vindt het
prettig wonen in het huis aan Hertogstraat 11: het pand kent
ruime kamers, een lage huurprijs en ligt zeer centraal. Je kunt
van het Stratumseind bijna naar huis rollen!
Kijkavonden

Gezamenlijke activiteiten vinden niet heel vaak plaats, maar
wanneer er een nieuwe huisgenoot geworven moet worden is
iedereen paraat tijdens de kijkavond. Dit is dan ook een echt
kenmerk van dit studentenhuis. De studenten mogen van de
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huisbaas zelf een nieuwe huisgenoot werven en dit verloopt
via een uitgebreide procedure. Thierry legt het me precies uit:
De kamer wordt op de website Kamernet gezet, waar
geïnteresseerden kunnen reageren. Vervolgens wordt er een
selectie gemaakt uit de reacties. Studenten die geen foto
meesturen of niet de moeite nemen om een motivatie te
schrijven vallen direct af. De dag van de kijkavond wordt er
gezamenlijk gegeten en wordt alles nog eens goed doorgesproken. Vervolgens worden de kandidaten ontvangen in één
van de studentenkamers. Er moet een vragenlijst ingevuld
worden en er wordt gevraagd zelf iets mee te brengen. Vaak is
dit een kratje bier, maar er is al van alles voorbij gekomen,
vertelt Thierry. Aan het eind van de avond trekken de
bewoners zich terug en vindt er een heuse stemmingsronde
plaats. Ieder stelt een top 3 samen en de kandidaat met de
gemeenschappelijke hoogste notering mag zich de nieuwe bewoner van Hertogdom Novadic noemen! De avond wordt afgesloten met een stapavond op het Stratumseind.
Contact met de buurt

Tijdens het gesprek met Thierry vraag ik naar het contact met
de Rochusbuurt(bewoners). Daar kan hij kort over zijn, dat is
er niet tot nauwelijks. Dat komt waarschijnlijk doordat het huis
aan de rand van de wijk gesitueerd is en alle studentenfaciliteiten zich aan de stadskant bevinden (Universiteit, Hogeschool,
winkels en natuurlijk het Stratumseind). Eigenlijk komen de
studenten alleen maar in de buurt voor hun boodschappen en
voor een frietje of een pizza van Pikado. Enkele studenten
weten niet eens de naam van de wijk waarin ze wonen: ‘Dit is
toch Stratum?’. Ook van het Rochusnieuws hebben ze nooit
gehoord. Dat is na mijn bezoek wel anders en ik beloof ze een
‘Ja, graag het Rochusnieuws’ sticker te bezorgen. Misschien dat
de betrokkenheid met de buurt zo toeneemt.
Checklist vooroordelen Studentenhuis
✔ Plakkerige vloeren
o Muizenplaag
o Bergen afwas
o Jaarlijks huisfeest
✔ Huislijst
✔ Gezamenlijke maaltijden
✔ Lid studentenvereniging
✔ Rotzooi in de tuin
o Vieze toiletten en douches
✔ Stapels post bij de voordeur
✔ Kijkavonden
o Relaties in huis
✔ Gezamenlijk tv kijken
✔ Huis heeft een naam

Wil je je studentenhuis ook nader voorstellen aan de lezers van
het Rochusnieuws? Neem dan contact op met de Rochusredactie
via e-mailadres rochusnieuws@gmail.com.
Lisanne

14-03-12 23:23
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Thierry, 25 jaar

Mijn naam is Thierry Debertrand en ik woon nu 5,5 jaar in
de Rochusbuurt. Ik ben hier komen wonen vanwege de reistijd naar mijn school, destijds ROC Eindhoven. Ik heb op
het ROC de opleiding ‘Sociaal Cultureel Werk’ gevolgd.
Gelukkig heb ik deze opleiding met een goed resultaat kunnen afronden. Aangezien ik nog niet klaar was om definitief
afscheid
te
nemen van mijn studentenleven heb ik besloten om mijn
studieloopbaan te vervolgen. Momenteel volg ik de opleiding ‘Toegepaste Psychologie’, dit is een Hbo studie bij de
Fontys Hogescholen te Eindhoven. Naast mijn studie heb ik
nog een bijbaan in de detailhandel bij de ‘Scotch and Soda’.
Deze bijverdiensten heb ik nodig om mijn studie te bekostigen. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier in de
Rochusbuurt
gewoond. Ik zal eerlijk bekennen dat ik niet veel affiniteit
heb met de buurt. Dit komt doordat ik veel in het stadscentrum ben te vinden. Tevens ben ik uiteraard ook wel eens op
Stratumseind in de kroegen om een paar kleine biertjes te
nuttigen. Verder vul ik mijn tijd met breakdance en salsa zodat ik ook nog actief blijf op het gebied van sport. Ik heb
het idee dat de buurtbewoners allemaal prima met elkaar om
gaan
ondanks het feit dat ik daar zelf minder bij ben betrokken.
Ik hoop dat het stuk in het Rochusnieuws eenieder beter inzicht biedt in wie wij zijn en wat we doen. Velen van jullie
zullen ons wel eens voor het huis buiten hebben zien zitten
in de lente en de zomer. Dit zal de komende twee seizoenen
niet anders zijn aangezien wij in onze kleine achtertuin vrijwel geen zonneschijn hebben om van te genieten. Vrees niet
om een keer een praatje met ons te maken!
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Victoria, 23 jaar

Ik ben Victoria Boo, 23 jaar oud. In januari ben ik afgestudeerd voor de opleiding Allround Grimeur in Roosendaal.
Sinds kort ben ik voor mezelf begonnen als freelance makeup artist. Het is een heel mooi vak en omvat veel verschillende elementen, van visagie tot bodypaint en van special
effects tot hairstyling. Ik heb nu nog geen voorkeur voor een
bepaalde richting, ik vind alles erg interessant om te doen.
Ik woon in Eindhoven, omdat het mijn stadje is. Ik heb hier
altijd gewoond en wilde het niet verlaten, ondanks dat ik in
Roosendaal studeerde. Dan maar 2 uur reizen. Uiteindelijk
vond ik dat helemaal niet erg. ’s Ochtends kun je nog even
wakker worden in de trein of juist huiswerk maken.
Omdat ik iedere dag moest reizen, wilde ik een kamer in het
centrum, vlakbij het centraal station. Eerst had ik een kamer
in de Hooghuisstraat, maar na 2 jaar moest iedereen eruit
wegens de verbouwing. Toen ben ik op de Hertogstraat
terechtgekomen, een heel leuk en gezellig studentenhuis.
Mijn kamer is ongeveer 12m² en zit aan de kant van een
drukke weg. Dat is soms wel vervelend, maar je went er wel
aan. Voor de rest is het een rustige buurt, er gebeurt weinig
geks en ik heb nooit last van de buren. Ik weet niet of ze ooit
last van ons hebben, maar ik ben het in ieder geval niet!!! Ik
denk dat ik hier nog een tijdje blijf wonen, het is een ideale
plek voor een student. Stratumseind is op kruipafstand en
de rest zit eromheen. Een nadeel van in het centrum wonen,
is dat er heel weinig parkeergelegenheid is.Wat ook heel leuk
is, is dat ons huis in de Volkskrant heeft gestaan. Zoek ons
huis op Google Maps en dan weet je waarom. :-)
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Vraag van de
Hasselbraam
Begin maart ontvingen we de volgende vraag van
“onze” basisschool de Hasselbraam. In april start op
de Hasselbraam de themaweek “dit is Eindhoven” .
Ik heb het idee (en dat gaan we ook uitvoeren) om
een virtuele speurtocht op te zetten waarbij ouders en
kinderen de mogelijkheid hebben langs markante
punten van de Rochusbuurt en school te lopen
(blauwververij, struikelstenen, Oude kazerne gebouw
enz.
Het idee is gebaseerd op de applicatie die Layar heet. Hierin is
het mogelijk om bij een bepaalde locaties via je smartphone of
tablet het verleden te alten herleven. Het is dus mogelijk om de
oude kazerne gebouwen die tegenover de school liggen in de
oude stijl te laten herleven. Daarnaast is het mogelijk om een
aantal vragen hierbij te beantwoorden om er zo ook een educatief tintje aan te geven en geschiedenis en technologie te
combineren. Ik vond dit zelf een mooi moment om de buurt
hier ook bij te betrekken
Technisch is het al mogelijk om deze speurtocht te maken. Wat
ik nu nog nodig heb zijn markante of bijzondere plekken in de
Rochusbuurt en eventueel oude foto’s. Deze heb ik al een
groot aantal gevonden via de site van het RHC Eindhoven
maar ik ben ook op zoek naar interessante verhalen of
wetenswaardigheden.
Wellicht kunnen jullie mij helpen met ideeën maar ook om een
sterkere verbinding tussen school en buurt te realiseren.
Ik verneem graag jullie reactie.

Carnaval

Nou het was me weer een keileuke
carnaval. Mazzel met het weer! Niet
te koud, want dan smaakt het bier
niet goed. Niet te nat, want dan
wordt de schmink zo verdrietig.
Precies goed, met hier en daar een
zonnetje.

En nog Rochusburen gespot?

Op het federatiebal kwamen 5 Khadaffi’s samen van de trap en
volgens mij kwam eentje uit onze buurt. Bij Toeters stemmen
op vrijdagavond kwam ik diehard, Helene, tegen. Bij de optocht zag ik meerdere buren met hun kroost. Bij de mis, de
brunch, de verkiezing van de markies, het kapellenfestival, het
bierelfuurke, de borrelbel en dergelijke was het stilletjes uit de
buurt.
Maar bij de avonden in de Smalle Haven en café de Bommel
werden ze weer gespot. Sterker nog op dinsdagavond waarbij
de meeste kroegen dicht of leeg waren was het nog volop gezellig in café de Bommel. Blijkt een paar buurtgenoten de
kroeg in Franse stijl te hebben aangekleed.
Tot volgend jaar, alaaf, salaai of o,la,la!!??
Impressie tekeningen van de nieuwbouw ‘sieren’ de hekken bij de
Blauwververij aan de St. Jorislaan.

met vriendelijke groet,
Jan Heesakkers
directeur saltoschool de Hasselbraam
Tuinstraat 6, 5611 PL Eindhoven
telefoon:040-2114494, e-mail : info@bs-hasselbraam.nl
website: www.bs-hasselbraam.nl
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Whazz dah?

Aan de Hertogstraat staat tussen de oude gevels één pand
waarop platte lichtgekleurde tegels zijn bevestigd. Nummer 11
valt hierdoor erg op. Toch zag ik nog maar kort geleden dat bovenaan vier grote bas-reliëfs zijn aangebracht. Het zijn figuratieve
afbeeldingen van natuurlijke elementen. Ik denk op de meest
linkse takken en een enkel blaadje te herkennen. Op de tweede
grote bladeren en grote bloemen. Misschien zelfs

zonnebloemen? Op de derde weer een soort takken en als ik de
bloemen goed herkend heb, lijken hier vallende bloemen (of
vruchten?) op te staan. Langzaam begint me iets te dagen.
Want op de laatste-bas reliëf staan duidelijk sneeuwkristallen.
Het zijn beslist de seizoenen! Nu herken ik ook op de eerste
afbeelding linksboven in de hoek een halve, nog ontluikende
bloem. Samen met het ene blaadje de lente dus.
Weet iemand meer over de ontwerper van deze bas-reliëfs? Is
mijn interpretatie de juiste?

Rochus Culinair recept
Lenterisotto met groene asperges.

Officieel is de lente nog niet begonnen, maar het is wel opeens veel warmer weer en de kikkers in onze vijver zijn wakker
geworden na de winterkou en heftig aan het paren. Vandaar een vegetarisch lentegerecht dat ook goed past bij een paasdiner.
Bereidingstijd: 20-30 minuten.
Ingrediënten voor 4 personen:

300 gram risotto, 1 dl droge witte wijn, 6 dl groente- of andere bouillon, 500 gram groene asperges, 3 eetlepels vloeibare
margarine, 2 sjalotjes of 1 kleine ui, 2 teentjes knoflook, verse peper, zout en 50 gram Parmezaanse kaas.
Snijd de onderkant van de asperges af en snijd de asperges in stukjes van 2 cm. Houd
de punten apart. Kook de aspergestukje (zonder de punten) in 8 minuten gaar.
Verwarm in een grote (hapjes)pan de margarine. Pers de knoflook erbij. Pel en snipper de ui en voeg in de pan toe. Voeg na 3 minuten de risottorijst en de aspergepu
ten toe en roer alles goed door. Voeg de wijn toe en laat de rijst de wijn volledig opnemen. Dan beetje bij beetje wat bouillon toevoegen, onder voortdurend roeren
MAAR wacht met toevoegen tot de vorige hoeveelheid bouillon is opgenomen. Voor
de gekookte aspergestukjes toe na de laatste hoeveelheid bouillon en breng het geheel op smaak met verse peper en zout.
Meng tenslotte de Parmezaanse kaas door de risottoschotel.
Serveer gloeiend heet. Lekker met veldsla.
Smakelijk,
Marga

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Rochus 124.indd 11

14-03-12 23:24

pagina 12 | Rochusnieuws 124 | maart 2012

Puzzel
WE
F E
OL
HN
KR
RO
E L
KA
KN
RD
E B
Z S
S I

I
D
N
E
J
E
R
P
N
I
U
G
U

R
B
E
O
P
O
U
E
I
N
U
E
H

Agenda Rochusbuurt 2012
grijs, groen en papier

O
B
R
B
O
A
C
L
W
E
R
W
T

T
I
E
T
U
O
K
A
R
O
T
R
S

S
F
S
A
R
R
U
A
E
R
H
E
A

A
A
E
S
H
Z
G
N
H
E
U
Z
G

P
R
Y
E
E
R
R
T
U
J
I
E
P

E
G
N
N
D
Y
D
U
R
T
S
E
A

H
K
I
N
R
E
H
T
L
A
W
H
A

G
E
W
E
S
P
O
R
D
L
E
G
R

N
E
K
E
D
B
T
M
L
A
H
C
S

Streep onderstaande woorden weg:
buurthuis
cor
de burgt
deken
erwin
geldropseweg
graf
gys
gasthuis

heezerweg
henk
jeroen
Joris
inez
paars
pastoor
pastorie
kapEl

kapelaan
kerkhof
schalm
trudy
roland
walther
zerk

Oplossing: we hebben een ander buurthuis
Rochus 124.indd 12

Grijze bak
Dinsdag
27 maart, 10 en 24 april

Groene bak
Dinsdag
20 maart, 3 en 17 april

Oud papier
Woensdag
28 maart, 11 en 25 april

Plastic, Glas
Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg of Albert Heijn, Leenderweg.

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 600 stuks in
de Rochusbuurt.
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