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Speeltoestel/fietsenrek hoek
Kettingstraat-St. Rochusstraat
De gemeente Eindhoven wil bij alle woningcomplexen ondergrondse
afvalcontainers plaatsen. Bij de appartementen aan de St. Rochusstraat en
Kettingstraat kunnen zij echter geen plaats vinden voor zo’n ondergrondse
opslag van huisvuil. Het is te druk zowel boven als onder de grond.
Er is slechts één plek die daar voor in aanmerking zou komen, maar daar staat nu
uitgerekend een object. Dit object staat in
de Kettingstraat, op de hoek met de St.
Rochusstraat. Het is oorspronkelijk geplaatst als een kunstzinnig speeltoestel,
maar inmiddels verworden tot een fietsenrek: De gemeente heeft de buurtvereniging gevraagd, om bij de direct
omwonenden te peilen of zij dit speeltoestel/fietsenrek willen behouden of dat
het verwijderd kan worden, om plaats te
maken
voor
een
ondergrondse
afvalcontainer.

weten dat ze dit object willen behouden.
Van de overige 9 huishoudens mag het
speeltoestel vervangen worden. Deze
resultaten zijn doorgegeven aan de
gemeente.
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Camping ‘De Rochus’

De gemeente heeft laten weten een nieuwe
inventarisatie voor een plek voor een
container te gaan uitvoeren.

Zaterdag 30 juni opent Camping
‘De Rochus’ ,wegens groot succes,
voor de tweede keer haar poorten!

De buurtvereniging heeft de bewoners
van de kettingstaat en het begin van de St.
Rochusstraat in staat gesteld hierop
schriftelijk te reageren. In totaal hebben
hier 26 huishoudens op gereageerd.
Hiervan hebben 17 huishoudens laten

Voor 1 nacht kunnen buurtbewoners,
jong en oud, hun tentje opzetten in de
speeltuin. Van zaterdag 15.00 uur tot
zondag 11.00 uur.

Streetart in de Rochusbuurt?
Grafiti, stickeren en tagging is waar de meeste mensen aan denken als het gaat
over street-art. Straatkunstvormen die door creatieve jongeren beoefend worden
om het straatbeeld van hun stad op te fleuren. De variant wildbreien, ook wel
yarn-bombing of knit-graffiti genoemd, is nog niet gespot in de Rochusbuurt.
En toch is wildbreien gekozen tot het
mooiste nieuwe woord van 2011.
Wildbreien wordt ook wel straatbreien
genoemd. Het is het breien van fleurige
lappen die om lantaarnpalen, straatmeubiliar of bomen worden geknoopt om
het straatbeeld op te vrolijken. Maar slierten gehaakte stokjes die
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aan takken hangen kan natuurlijk ook.
Dus beste buren ruim de breipennen nog
niet op. Maar verzamel alle restjes wol die
overgebleven zijn van de trui voor dochter, de shawl voor manlief, de sokjes voor
het buurkindje, etc. En ga gezellig met
een paar buren bij
een kopje thee, in de
speeltuin, of waar
dan ook een potje
breien. Zou leuk zijn
als deze zomer onze
buurt wordt versiert
met eigengemaakte
breisels.
Janine

Deelname is gratis, maar het is de
bedoeling dat iedereen zelf eten en
drinken meeneemt. Zaterdagavond en
zondagochtend eten we samen en
maken van al het eten een groot buffet.
Verder hebben we natuurlijk zaterdagavond een campingborrel gepland!
Er wordt gezorgd voor een wc en wasgelegenheid, dus we kunnen samen met
een toilettas onder de arm, onze tandjes
gaan poetsen!
Het zou leuk zijn als iedereen eigen
campingspelletjes meeneemt.

Wil je niet camperen ben je natuurlijk welkom om te komen eten
en borrelen!
De Camping zit zo vol dus meldt je snel
aan!
Groetjes, Aagje en Carlijn
Aanmelden of vragen?
Aagje: 06-52437282
aagje77@gmail.com
Carlijn: 040-2125512
carlijnjoost@hotmail.com
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Redactioneel

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

Hoera! Het voorjaar is aangebroken! We hebben al kunnen genieten van een aantal
mooie lentedagen. En dat betekent dat het buitenleven in de buurt weer op gang
komt. We zijn druk in de weer met het opfrissen van onze tuinen en terrassen.
Misschien hebben zelfs de eerste barbecues al plaatsgevonden. Ook in de speeltuin
is volop leven in de brouwerij. Kinderen vermaken zich met de speeltoestellen voor
de allerkleinsten tot de wat oudere jeugd. En terwijl de kinderen spelen, genieten
vaders, moeders en ook opa’s en oma’s van hun kroost op de bankjes in de heerlijke
voorjaarszon! Dankjewel Speeltuin werkgroep!
Activiteiten van een hele andere orde zijn te aanschouwen bij de Hertogflat. Hier
wordt sinds enkele weken groot materieel ingezet om het complex klaar te stomen
voor de geplande nieuwe invulling. En ook het pand van de Rutgers Stichting krijgt
een flinke opknapbeurt. De buurt ontwaakt dus uit haar winterslaap. En dat is maar
goed ook, want er is werk aan de winkel! In de vorige editie van het Rochusnieuws
deed het bestuur een oproep aan buurtbewoners om zich aan te melden voor het
verlenen van wat hand en spandiensten bij het opknappen van ons nieuwe buurthuis.
Met de lentekriebels in ons lijf (en een mooi buurthuis in het verschiet) moet dit zeker gaan lukken, toch?!
Ook de redactie heeft sinds het in gaan van de zomertijd niet stil gezeten en dat zie
je terug in deze editie van het Rochusnieuws. Marga zet weer Kunst uit de buurt in
de spotlight. Redactielid Ton is erop uitgegaan om meer te weten te komen over de
activiteiten van het Buurtplatform Stratum. Dankzij Janine is er leesvoer voor de
kinderen op de Kidspagina en Henk trakteert ons op een recept van een heerlijk
voorjaarsrecept en geeft daarmee een kijkje in zijn keuken. Dankzij Judith en Paul
is dit alles overzichtelijk opgemaakt in onze eigen Rochusnieuws lay out.
Dan rest mij niets anders meer dan je veel leesplezier te wensen!

Buurtbrigadier

Lisanne

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

Kopij Rochusnieuws 126

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers
i.wagemakers@eindhoven.nl

tel: 238 83 19

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
info@polyground.nl

tel: 296 88 44

Half juni 2012 verschijnt de volgende Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met
woensdag 30 mei a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18 of W. van Hornestraat 19.
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Bewoners Platvorm Stratum
Ik heb jullie al verteld dat ik lid geworden ben van het Rochusnieuws
omdat ik de (mensen in de) buurt wil leren kennen. En dat ik me waar
mogelijk en op momenten dat het mij uitkomt, in wil zetten voor een
gezellige buurt.
Via een van de contacten op buurt- info
die op pagina 2 staan hoorde ik over het
bestaan van een Bewoners Platvorm
Stratum. Ik had nog nooit van ze
gehoord.
Op de nieuwjaarsreceptie Stratum, zag ik
dat de oude directeur van de Hasselbraam
lid was en via hem kwam ik uiteindelijk
terecht bij Joke Beniers, onze buurtbewoonster. Bekend van Garage Beniers en
in het verleden lid van het buurtbestuur.
Aan tafel zat ook Meiskelien Kleibeuker,
sinds de stichting van de Stichting technisch voorzitter. Zij woont zelf in de
Elzent. De leden zijn afkomstig uit heel
Stratum en zitten er niet voor een politieke partij. Ze zijn al tien jaar bezig.
Ze hebben geen formele verkiezingen of
zo, maar vragen aan mensen met kennis
over zaken om lid te worden.

Ik heb een foto toegevoegd van onze
ontmoeting met op de tafel wijkblaadjes,
discussie stukken en power- point uitdraaien waarmee zij de politiek en andere
betrokkenen actief informeren of bij de
discussie betrekken.
Na de nodige koppen thee kreeg ik nog
iets te horen over de rijke historie van het
garagebedrijf Beniers, het was een leuke
ontmoeting die me energie gaf.
Joke is regelmatig aanwezig bij
buurtactiviteiten.

U kunt haar daar aanspreken over dingen
waarvan u vind dat die in de buurt (gaan)
leven. Natuurlijk houden zij ons op de
hoogte van hun activiteiten.
Bewoners platvorm, fijn dat jullie er zijn
en laat ons, de actieve mensen in de buurt
goed weten waarover wij mee kunnen
praten.
http://www.platformstratum.nl/
Ton van Aalst

Het leuke aan de ontmoeting vond ik dat
de twee tafelgenoten zo vurig de inspraak
van burgers aan het promoten waren.
Niks van formeel geneuzel over reglementen met de gemeente over hoever de
zeggenschap gaat, nee gewoon vroegtijdig betrokken zijn bij thema’s. In het nieuwe blaadje ‘De Stratummer’ en op hun
web- site heeft u kunnen lezen/ kunt u lezen over het laatste thema dat aan de orde
is geweest: knelpunten in het verkeer.
Ze kregen wel honderd mensen uit heel
Stratum aan tafel in de theaterzaal van
het Augustinianum, een hele prestatie.

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115
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Uitspraak Nieuwbouw
Rechtbank ’s-Hertogenbosch; Sector bestuursrecht; Uitspraak van de meervoudige kamer van
20 maart 2012 inzake Rochusbuurtvereniging te Eindhoven, tegen het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Eindhoven. Hieronder een beknopte samenvatting van de uitspraak.
STANDPUNTEN
ROCHUSBUURTVERENIGING
Ruimtelijke onderbouwing
De Rochusbuurtvereniging stelt zich -kort
gezegd- op het standpunt dat de ruimtelijke
onderbouwingen niet voldoen. Zij voert in
de eerste plaats aan dat de bouwplannen
niet aansluiten bij de randvoorwaarden voor
de herontwikkeling van de Rochusbuurt,
zoals die door de gemeente zijn opgesteld in
de Kaders gebiedsontwikkeling Rochusbuurt
van oktober 2004. Er is geen sprake van
kleinschaligheid en fijnmazigheid nu er in
feite grote complexen van woningen en
appartementen worden gebouwd. Deze zijn
voor de buurt veel te massaal. Bovendien
wordt niet voldaan aan de eis dat de vorm
van de woningen aan moet sluiten bij de
huidige bebouwing, te weten 1 à 2 bouwlagen met kap.

UITSPRAAK RECHTBANK
Gelet op de status van de Kaders Gebiedsontwikkeling Rochusbuurt, gelden deze naar
het oordeel van de rechtbank niet als ‘keiharde afspraken’, zoals door de
Rochusbuurtvereniging ter zitting is aangevoerd. De ruimtelijke onderbouwingen bezien
in samenhang met het rapport van de Architectenwerkgroep, de nota van zienswijzen
alsmede de nadere toelichtingen van de gemeente en Wooninc., geven voldoende onderbouwing waarom de onderhavige bouwplannen voldoen aan de in de Kaders opgenomen
uitgangspunten met betrekking tot kleinschaligheid, fijnmazigheid, diversiteit en stedelijke
omgeving.

Verkeersafwikkeling en parkeren
De Rochusbuurtvereniging heeft aangevoerd dat door de bouwplannen de parkeerdruk in de buurt zal toenemen. Er is immers
nu al een tekort aan parkeerplaatsen.
Voorts stelt de Rochusbuurtvereniging dat
ten gevolge van de bouwplannen het aantal
verkeersbewegingen in de buurt zal
toenemen.

Tot slot is de Rochusbuurtvereniging van
mening dat de in/uitrit van het parkeerdek
aan de Tuinstraat tot levensgevaarlijke
situaties zal leiden. Immers is tegenover
deze in/uitrit een basisschool gelegen.

Wat betreft de parkeerbehoefte die ontstaat door de bouwplannen heeft de gemeente naar
het oordeel van de rechtbank genoegzaam onderbouwd dat er voldoende parkeerplaatsen
worden gerealiseerd om in die behoefte te voorzien. Dat er in de buurt reeds een tekort aan
parkeerplaatsen is, doet daar niet aan af.
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is komen vast te staan dat in de
Hoefkestraat éénrichtingsverkeer is ingesteld en dit zo blijft. Voorts is alleen de ingang van
de parkeergarage op het Joep Jansen-terrein gelegen aan de Hoefkestraat. De uitrit van deze
garage is gesitueerd aan de Geldropseweg. De St. Rochusstraat is een éénrichtingsweg, wat
betekent dat slechts de helft van het aantal verkeersbewegingen door deze straat naar de
Hoefkestraat rijdt. In de ruimtelijke onderbouwingen is het aantal verkeersbewegingen ten
gevolge van de bouwplannen berekend. Uiteindelijk zijn minder woningen en appartementen vergund dan waarvan in de ruimtelijke onderbouwing nog van werd uitgegaan. Alles
bijeen genomen heeft de gemeente naar het oordeel van de rechtbank de toename van het
aantal verkeersbewegingen aanvaardbaar kunnen achten.
Naar aanleiding van ingediende zienswijzen omtrent de verkeerssituatie in de Tuinstraat
heeft de gemeente het bouwplan (Blauwververij) voorgelegd aan de SOAB, adviseurs voor
woning en leefomgeving, te Breda. In zijn rapport van september 2008 komt de SOAB tot
de conclusie dat het voorziene aantal verkeersbewegingen in de Tuinstraat zich in principe
zonder problemen kan afwikkelen in de huidige 30 km zone. Wel stelt de SOAB een aantal
maatregelen voor. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Rochusbuurtvereniging niet
onderbouwd dat met deze maatregelen de verkeersveiligheid in de Tuinstraat onvoldoende
is gegarandeerd. Ten aanzien van de Blauwververij heeft de gemeente derhalve terecht de toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het bouwplan aanvaardbaar geacht.

Groenvoorziening
De Rochusbuurtvereniging heeft zich op
het standpunt gesteld dat de bouwplannen
onvoldoende voorzien in de openbaar
groen. Zij verwijst daarbij naar het
Groenbeleidsplan van de gemeente
Eindhoven d.d. oktober 2001, waarin wordt
uitgegaan van minimaal 4 m² per inwoner.

Het uitgangspunt zoals ter zitting door de Rochusbuurtvereniging verwoord, dat er niet
gebouwd mag worden als er niet voldaan wordt aan de eis van 4 m² groen, houdt geen
stand, mede gelet op de bewoordingen van het Groenbeleidsplan: “Binnen de groenarme
buurten zou gestreefd moeten worden naar uitbreiding van het groenareaal tot minimaal 4 m²
per inwoner en bij voorkeur 8 m² .” De gemeente heeft erkend dat het streven van minimaal 4 m² openbaar groen per bewoner in een bestaande buurt als de Rochusbuurt lastig te
bereiken is. Dit leidt de rechtbank tot de conclusie dat de bouwplannen niet in strijd zijn
met het Groenbeleidsplan van de gemeente, zodat deze beroepsgrond niet slaagt.

Gelet op bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat, nu zich
geen weigeringsgronden voordoen, de bouwvergunning op
goede gronden is verleend. Het beroep is derhalve ongegrond.

De volledige uitspraak van de rechtbank is terug te vinden
via een link op de website van de Rochusbuurt:
http://www.rochusbuurt.nl/
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Voor u geknipt...

Plantenbeurs
beurs
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.
Heb je vragen kun je terecht bij:
Catherine Marie
040 - 21 24 943
of José Raaijmakers 040 - 21 15 059

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
zaterdag pastadag

d

Alle dagen geopend
van 14:30-0:30uur,
ww
u kunt bij ons pinnen!
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Buurtpreventie
Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk
St. Jorislaan 88

KidzzzzTalk estafette
Casper Zweerman heeft deze keer Pieter van der Leegte in Kidstalk 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

Casper Zweerman heeft deze keer Pieter van
der Leegte in Kidstalk geïnterviewd.
Wie ben je?

Ik ben Pieter en ik ben 4 jaar. Ik zit op de
Hasselbraam in groep 1/2c. Mijn vader en
moeder zijn Bas en Betül. En ik heb één zusje
en ze heet Filiz en ze is 1 jaar oud.
Hoe lang woon je in deze buurt?

Ik woon hier 3 jaar, en ik vind het heel fijn hier
met al mijn vrienden in de speeltuin.
Wat is je lievelings:

Mijn lievelingsdier is een tijger. Mijn lievelingsland is Turkije. Mijn mama komt uit Turkije.
Mijn beste vriend is Moos.
Wat zijn je hobby’s?

Mijn hobby’s zijn wakeboarden en wakesurfen
met papa, wandelen, voetballen, break dance
en spelen met mijn neefjes Mika en Sem.
Zit je op een sport?

Nog niet, maar binnenkort op voetbal en
dansles bij flex. Daar zit mijn nichtje Dilay ook
op en ik ga altijd naar haar wedstrijden kijken.
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Volgende keer wil ik Moos interviewen.

Kinderpagina!!
pagina!!
Opscheppen
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Chocolader

olletjes

Met deze c
origineel ohocoladerolletjes ma
Mijn vader is een directeur
voorzichtigntbijt. Kleine smulpak je een
branden a zijn dat ze hun tonapen moeten
Mijn hamster is een jongleur
en ze direc ls de rolletjes uit de o g niet
Mijn moeder is een prinses
t willen to
ehappen! ven komen
Voor 12-1
Ik ben niet vier, maar zes
230 g bla 5 rolletjes heb je nod
ig:
1 tablet melderdeeg
k
50 g suiker chocolade
Verwarm d
bladerdeeg e oven voor op 210º
mes vierka uit op de werkvlak. C. Rol het
Leg middennte lapjes deeg van Snijd met een
chocola. R op elk vierkantje ee10 x 10 cm.
Bestrooi de ol het deeg om de ch n stuk
bakplaat rolletjes met suiker.ocola heen.
erop. Bak met bakpapier en le Bekleed de
g
ze 10 min
in de oven de rolletjes
.

Enne nog gelachen...?
Het is geel en het heeft een kort rokje?

Een kanarie-grietje.

Lisa ging voor het eerst naar groep drie op de lagere school.
Daar leer je lezen en schrijven. Het echte werk dus.
Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van het werk en vraagt
aan Lisa wat ze al geleerd heeft. “Nou,” zegt Lisa, “ik heb al leren schrijven”.
“En wat heb je dan geschreven?”, vraagt papa.
“Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas lezen”.
Er stond een politieman op een druk kruispunt. Toen kwam er een man
aanlopen die vroeg: “Wat is de kortste weg naar het ziekenhuis?”
Daarop antwoordde de politieman: “Gewoon blijven staan, meneer”.

Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras.
De ene slang zegt tegen de andere:
“Ik hoop dat ik niet giftig ben”.
Vraagt de andere: “Waarom?”
Zegt die ene weer:
“Omdat ik net in mijn tong heb gebeten!”
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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 Elke Veltman. Zij is in 1981
geboren op de pastoor Dijkmanstraat en de liefde heeft haar weer
naar de Rochusbuurt terug gevoerd. Ze woont nu samen met
Michiel boven ons toekomstig buurthuis ‘De Buut’.
Elke is afgestudeerd aan academie St Joost te Breda in twee
richtingen: autonoom en interieur architectuur. Na twee jaar zeer
intensief als autonoom kunstenaar gewerkt te hebben, heeft ze de
docentenopleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in
Tilburg gevolgd. Momenteel combineert ze beide manieren van
werken.
Als autonoom kunstenaar doet ze vooral performances. Hierbij
schudt ze graag de toeschouwer op een kunstzinnige manier
wakker. Daardoor gaan mensen alerter om zich heen kijken,
gaan ze vragen stellen en wordt hun eigen creativiteit gestimuleerd. Meer op de manier die kinderen eigen is. Kinderen
fascineren haar door hun vrije manier van reageren en vragen
stellen.
Voor haar afstudeeropdracht aan de kunstacademie heeft ze een jurk
gemaakt met 12 vierkante
meter stof. Daarmee is ze
in de trein gaan zitten en
heeft de stof over acht
zitplaatsen verdeeld. Dit
om te onderzoeken hoe je
privéruimte kan afbakenen
in een publieke ruimte en
de vervreemding zorgt
vervolgens voor discussie.
Dat iemand een tas op de
stoel naast zich neer zet,
kennen we al. Maar hoe
reageren mensen op die
jurk? Het typische is dat het
Trein
heel lang duurt voordat iemand überhaupt reageert. Zelfs de conducteur vraagt netjes of
hij er overheen mag lopen, maar vraagt niet of ze wel in het
bezit is van acht kaartjes. Als dan uiteindelijk iemand het
aandurft om te vragen of de zitplaatsen nog vrij zijn en Elke
hierop positief antwoordt, gaan meerdere vrouwen bovenop
de jurk zitten en ongedwongen samen praten. Met Elke praten
ze weinig, maar één vrouw maakt de opmerking dat het net is
alsof ze bij Elke op bezoek zijn.
Hetzelfde heeft ze in Brazilië gedaan en de reacties waren daar
veel vrijer. In de hele coupé was maar één persoon die Engels
sprak en door zijn medereizigers werd omgedoopt tot tolk.
Al heel snel tijd heerste er een soort feeststemming in de coupé
en was iedereen volop met elkaar in gesprek. (Dus meer op de
vrije manier die we van kinderen kennen.)

Lift

Voor een project met hetzelfde thema heeft Elke een lift
ingericht als kamertje waarin ze een hele dag gewoond heeft.
Ze heeft er zelfs geslapen en de pizzakoerier heeft haar eten
gebracht. Als iemand de lift wilde gebruiken kwam hij dus
in haar kamertje en kreeg bijvoorbeeld een kopje koffie met
een gesprek. Er was ook een kooitje met een hamster en de
kinderen in de lift wilden hem allemaal heel graag even
knuffelen. Ook hier worden mensen van toeschouwer deelnemer en door de vervreemding wakker geschud.
Een soortgelijke performance heeft ze gedaan in het station
van Breda. In één van de grote etalages die daar zijn heeft Elke
een dag doorgebracht in een minikamertje.
Bij al deze performances neemt een verborgen camera alles op.
Nadat de performance is afgelopen, kan er zodoende nog een
installatie overblijven waar de films en foto’s getoond worden.
Zo kan je langer van de performance genieten.

Station
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Streetview...
Hertogstraat 11
Ook zo nieuwschierig geworden na de
vermelding in de vorige krant over wat
er dan precies in de Volkskrant over
‘onze studenten’ te zien was?
Wij hebben het voor je gedaan en ja
hoor... op Streetview van Google maps.
De hertogstraat 11 in volle glorie :-)

TV

Een paar jaar geleden heeft Elke ook in onze eigen buurt een
kunstproject gedaan. Dus sommigen kennen haar daar nog
van. Ze heeft briefjes in de bus gedaan met de vraag of ze een
avondje mee mocht doen met het tv-ritueel.
Ze is bij 49 adressen uitgenodigd en heeft van elk bezoek een
foto gemaakt die vanaf de tv genomen is. Eén van haar
gastvrouwen had zelfs de pantoffels al klaar staan toen ze
aanbelde!
Als docent werkt Elke bij het CKE en als zelfstandige. Ze
werkt vooral op scholen, maar ook voor volwassenen. Zo kan
ze bijvoorbeeld gevraagd worden voor een les portrettekenen.
Maar evengoed kan ze een workshop geven voor docenten uit
het voortgezet onderwijs die beeldende vakken doceren. Ook
dan maakt Elke gebruik van de vervreemding. Bijvoorbeeld
een ‘mad teaparty’ (denk aan Alice in Wonderland) waarbij de
fluitketels gezellig om de beurt beginnen te fluiten, de cake in
het theekopje zit (cupcake) en de lepeltjes van suiker zijn zodat
ze meteen oplossen. Dit maakt dat de deelnemers direct
wakker en alert worden, sneller discussies aangaan en hun
creativiteit begint te borrelen. Aan de hand van een workshop
gekoppeld aan dit theeritueel, gaan ze als vanzelf nadenken
over innovatieve projecten in het onderwijs die buiten de vaste
kaders vallen.
Momenteel heeft ze met drie andere kunstenaars het kunstenaarscollectief TENTAKEL opgericht die de link van het
vrije, conceptuele denken naar het onderwijs verder uit wil
bouwen. Dit is al gewoongoed op kunstacademies, maar niet in
het basis- en voortgezet onderwijs. Zodat we allemaal weer net
als kinderen met een open blik naar kunst en de wereld om ons
heen kunnen kijken, ons kunnen verbazen en vragen durven
stellen.
Marga

Hertogflat
De hoge flat aan het Hertog hendrik van
Brabantplein, de Hertoghof (ook wel
Hertogflat genoemd), staat sinds kort
deels in de steigers. Er wordt op een aantal verdiepingen flink uitgebroken om
appartementen te creëren. Daarvoor zijn
op de hoek bij het plein een paar flinke
ramen verwijderd. Daar door is puin naar
beneden gegooid in grote containers.
Heel handig. Inmiddels zijn de ramen
dichtgemaakt met plastic. Rondom de
verbouwing bestaan een aantal tegengestelde belangen; die van bewoners,
omwonenden en projectontwikkelaars.
We zijn heel benieuwd hoe het zich
verder gaat ontwikkelen.
Marga
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Precario-rechten?
Dat de gemeente hard op zoek is naar extra inkomsten weten we. Maar dat het zó ernstig gesteld is
met Eindhovens financiën wisten we nog niet!
Toon van Gestel (wie kent hem niet?) kan er over
meepraten!
Hij ligt al enige tijd met de gemeente in de clinch over een
aanslag die wat hem betreft alle perken te buiten gaat.
De aanslag handelt namelijk over het betalen van
z.g. Precario-rechten voor een overhangende dakgoot,
zoals hij het zelf noemt. De gemeente spreekt over een luifel
die boven gemeentegrond hangt en waarover dus volgens
eigen zeggen, rechten over betaald dienen te worden, net
zoals voor de uithangborden, reclame zuilen en overige
belettering wanneer die boven gemeentegrond en direct aan
de straat hangt, de zogenaamde precariorechten.
Toon is in alle staten. Hij heeft een aanslag gekregen over
drie jaar en wel €275,- per jaar! Hij vecht dit aan voor
de rechtbank en zijn verweer is dat de gemeente in 1959
de bouwvergunning heeft goedgekeurd en dat sindsdien het
wel eens zo zou kunnen zijn, dat door verjaring, de strook
grond naast zijn winkelpand, wel eens zijn eigendom zou
kunnen zijn geworden! Maar hij vindt het belachelijk dat hij
nu sinds enige jaren een aanslag krijgt voor die dakgoot,
die misschien een kleine 80 cm oversteekt!
Hij vraagt zich af of meerdere mensen in de Rochusbuurt
zo’n aanslag hebben gekregen voor een overhangend balkon
of luifel wanneer hun woning direct aan de straat grenst,
zoals het winkelpand van de fietsenwinkel aan de
Geldropseweg!
Hij verzoekt die mensen dan om contact met hem op te
nemen om gezamenlijk iets te ondernemen tegen de
gemeentelijke inhaligheid!
redactie
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Rochus Culinair recept

Enchiladas uit Mexico

Ovenschotel klaar in 20-30 minuten
Heerlijke enchiladas: Mexicaanse gevulde
pannekoekjes. Een eenvoudig en erg lekker gerecht en heel smakelijk met een gemengde salade.
Heb je geen zin of tijd om lang in de keuken te staan, dan sla je met dit gerecht
een erg goed figuur.
Ingrediënten voor 4 personen

300 gr. biologische shoarmavleesreepjes;
ca. 2 eetlepels zonnebloemolie;
2 dl. (= 200 ml) creme fraiche;
100 gram geraspte roomkaas;
zout en versgemalen peper;
8 tortilla’s (kant en klare mexicaanse
pannekoekjes);
2 potjes milde tacosaus.
Hulpmiddelen

Wok of hapjespan; Kom; flinke
ovenschaal

Whazz Dah? of beter gezegd:

Wha Wazz Dah?

Want inmiddels is alle schildersplakband
weer verdwenen. Iemand had op de
Stratumsedijk de omtrek van de schaduw
van een lantaarnpaal weergegeven op
twee verschillende tijdstippen.
De afbeeldingen liepen dwars over het
fietspad en de stoep, om te eindigen op
de winkelruiten. Geweldig leuk, jammer
dat het weer weg is.
En wie de maker is, dat blijft een geheim
en is mede de charme van dit soort
straatkunst.
Marga

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

Voorbereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden C.
Bereidingswijze

Verhit de olie in een wok of hapjespan en
roerbak het vlees in ca. 4 minuten bruin
en knapperig.
Schep het in een kom en roer de créme
fraiche en de helft van de kaas erdoor.
Breng op smaak met zout en peper. Vet
een ovenschaal in met olie.
Verdeel het vleesmengsel over de tortillas, rol ze op en leg ze met de naad naar
beneden in de ovenschaal. Verdeel de
tacosaus erover en bestrooi met de rest
van de kaas..
Laat het gerecht in het midden van de
voorverwarmde oven in ca. 20 minuten
goudbruin en door en door heet worden.
Heerlijk met een gemengde salade.
Bron: Lekker uit de oven
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Puzzel
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Agenda Rochusbuurt 2012
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L B A K R K P O

Algeme Leden Vergadering
Plantenbeurs
Jazz Cafe Strauss
Rochusbuurt Camping

grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 24 april, 8 en 22 mei

A E N K E P R D H A L H

Groene bak

K E E R E A A E A

Oud papier

O L I

I

P L

L A N N A F A L E

B N N V T G S A R E L D
E O S E S E N N K D E

I

E O B T O T E E U R G U
R E N D

I

E R R E V E B

S N Y W Z N E T T A R W
Streep onderstaande woorden weg:
DWERGAAP
DEKHENGST
KALF
KAMEEL
NYLPAARD
OLIFANT
OS
PINK

Dinsdag 1, 15 en 29 mei

Woensdag 25 april, 9 en 23 mei

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.

Redactie:
Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,
Janine Ficheroux en Marga Verhoeven

Info en aanmelden als redactielid:

ROS
REEBOK
REKEL
RENDIER
VAARKOE
VARKEN
WRATTENZWYN

Oplossing: Ga naar de plantenbeurs

AAP
APIN
BERIN
BEVER
BIG
BUIDELHOND
DOES
EGEL

23 april
5 mei
20 me i
30 juni

rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Judith van Overbruggen
Paul van Vorstenbos

Produktie:
Artemis Printing Eindhoven
www.artemisprinting.nl

