Rochusnieuws
nummer 127 | september 2012

| inhoud

Rochusfeest

Het
, geen boze geest
te zien alleen maar gezellige.
Het is een wat vreemde dag. Telkens dreigt de regen met bakken te
vallen, maar er zweeft een engeltje boven de Rochusbuurt, of… is dat
figuur op het postertje de nieuwe Rochusbuurt anti- regen god?
Terwijl ik druk bezig ben om m’n schuur
‘ns flink te kuisen, loop ik telkens even
heen en weer om de sfeer te proeven in
het speeltuintje. Ik zie kwart voor twee in
‘de Buut’ waar ik het eerst langsloop nog
heel veel klusmateriaal en gezellige verkleedspullen. Zal alles al wel klaar zijn
voor strakkies? Op de bar ligt een blaadje
met een draaiboek. Hé, d’r zijn wel zo’n
twintig vijfentwintig man bezig geweest
met de voorbereidingen en verantwoordelijk voor de dag zelf!
In ons speeltuintje hangen gezellige
slingers. Voor degene die niet weet wat er
vandaag staat te gebeuren: men plukke
een slinger en voila, het programma!
Boven op de ’biebelebonse berg’ staan
bakken klaar met allerlei soorten kralen,
glitters, poppen en meer soorten snoep
voor knutselaars. Maar de dame van
stichting Kind en Instrument (KEI)
verzekerd een paar kinderen: we gaan er
straks rinkelstokken van maken die de
boze geesten weg zullen jagen!
Het Levensgrote stripverhaal van Josje
Godschalk trekt met ‘creatieve geesten’
de kinderen juist aan. Met bijzondere
decors, verkleedkleren gaat er, ook voor
de buurtkinderen, een magische wereld
open en er gebeuren van allerlei spannende dingen. Deze activiteit kreeg een
goede mondelinge ‘like’ (duim omhoog)
op de redactievergadering!
Een paar uur verdwijnen door m’n vingers, wat staat m’n schuur vol. Om
ongeveer half zeven loop ik weer even
een blokje. De gastvrouw en heer van ’t
Hoefke trekken hun lekkerste kookkunsten tevoorschijn en voorzien hongerige
gasten van een heerlijke maaltijd. Rond
vijf uur vrezen de organisatoren voor
een mindere opkomst, maar als de buffetten opengaan is er een lange wachtrij!
Lekkere geuren dwalen over het grasveld
en de Mississipi Delta Brothers maken

zich klaar om hun mix van Rock ‘n’ Roll,
County, Soul en Bleus over de wijk te
laten klinken. Een enkeling waagt een
danspasje, de sfeer is ontspannen en een
beetje Provencaals onder platanen.
Ondertussen loopt de tap lekker door en
maakt de buurtvereniging op een sympathieke manier een kleine reserve voor in
de kas. Voor de echte liefhebber en fans
van de Rochus- activiteiten zijn er unieke
t- shirts te koop met het logo van het
nieuwe buurthuis, mag iedereen dat op
dit tijdstip al zien? Ach, het is een groen
shirt, dus ecologisch verantwoord.
Het is inmiddels klokke negen en we
worden allemaal opgeroepen om ons
naar ‘de Buut’ te begeven.
Onze meest bekende buurtbewoonster
(mevr. Verschuren) neemt kwiek de
microfoon, bedankt voor de eer en met
een flinke ruk onthult ze het licht aan de
buitenkant. Vaardig knipt ze dan ook nog
even het toegangslint door. Vanaf nu
kunnen we formeel en hopelijk zéér druk
gebruik gaan maken van de faciliteiten.
Zie ook elders in dit blad.
Met muziek van DJ’s Jeroen en Joost
swingen we nog even lekker door en gaat
een gezellige dag, zonder boze geesten,
de boeken in als geslaagd!
Bedankt voor alle inzet en tot volgend
jaar??!!
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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

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

Een nieuw seizoen voor ons allemaal, Rochusbuurtbewoners. Wij zijn
er weer bij als redactie van jullie buurtkrant. Met het laatste nieuws, de
laatste roddels, de laatste rapporten van de activiteiten van de afgelopen
zomer.
We hebben best een mooie zomer gehad, toch? De eerste weken wat minder, nou ja.
Na de vakantie is het altijd wat lastig om volmondig jaááa te antwoorden op de vraag
of het nu helemaal een fijne vakantieperiode is geweest. Dat komt omdat het voorbij
is. Da’s dan altijd wat moeilijker te beantwoorden. Liever breng je de vraagsteller met
een gerichte trap tot zwijgen, maar je weet dat dat niet helpt: je moet gewoon weer
aan de slag, brood op de plank!
Dat geld ook voor ons, als redactie spannen we ons ook weer in om een nieuwe,
mooie en originele krant uit de hoge hoed te toveren; de geachte sponsors, onze
adverteerders, moeten weer opnieuw een jaar lang aan ons gebonden worden.
Niet dat dat veel moeite kost: ze zeggen gewoon weer hun medewerking toe, zonder
uitzondering en maken daardoor weer een nieuwe jaaruitgave mogelijk. Dank!
Afspraak is dat adverteerders af en toe door ons in het zonnetje worden gezet als ze
iets nieuws hebben in hun zaak, een jubileum, een verhuizing of herinrichting, dat
hebben ze verdient!
Deze Rochusnieuws, de 127ste! Natuurlijk de vaste rubrieken zoals kidstalk,
de klassieker, Whazz-dah, de verslagen van de Rochus-camping en het onvolprezen
buurtfeest! Er is nieuws van uit dat andere nieuws: geknipt voor u uit het Eindhovens
Dagblad met artikelen die over onze buurt gaan. Wordt er dit jaar met potloden
geschreven op de Hasselbraam? We gaan op zoek naar een maatschappelijk betrokken buurtbewoner, die zijn er genoeg, wie komt er aan het woord? De nieuwbouwcommissie, de buurtbrigadier heeft iets te melden en …natuurlijk… ons nieuwe
buurthuis, voorheen de Buut, met een nieuw buurt-logo; wie heeft het gemaakt?
Dit alles en nog meer in deze eerste editie van het nieuwe seizoen van Rochusnieuws.
Kopijsluitingsdatum voor het volgend nummer (128) is 10 oktober 2012.
Redactie

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

tel: 14040

Kopij Rochusnieuws 128

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers
i.wagemakers@eindhoven.nl

tel: 238 83 19

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
info@polyground.nl

tel: 296 88 44

Begin november verschijnt de volgende Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met
woensdag 10 oktober a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18 of W. van Hornestraat 19.

geeft gratis advies over al uw vragen over uw kunstgebit!
+ Wij zorgen voor alle reparaties.
+ Wij maken nieuwe kunstgebitten.
+ Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Binnenkort leest u alles over ons zorgpakket op www.gebitplus.nl
Wij houden u graag op de hoogte.

Tuinstraat 25
5611 PL Eindhoven
040 243 85 25
info@gebitplus.nl

is de nieuwe naam van

TPT

Tandprothetische Praktijk Tuinstraat
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Rochus activiteiten...
In ons nieuwe buurthuis zullen activiteiten georganiseerd gaan worden.
Daar is een buurthuis uiteindelijk voor bedoeld: een ontmoetingsplek
voor buurtbewoners die dan ook nog eens samen iets doen.
Dat gaat natuurlijk niet zomaar vanzelf. Er zijn al ideeën verzameld. Nu nog de
mensen die het leuk vinden om het te organiseren of er aan mee te doen. Het hoeft
heus niet zoveel werk te zijn en eventueel doe je het met iemand samen. Hieronder
zie je wat er tot nu toe al geopperd is. Of het door kan gaan hangt van de buurtbewoners zelf af. Dus: lijkt het je leuk om eens iets op poten te zetten? Wil je graag
aan een bepaalde activiteit mee doen? Of heb je nog goede ideeën voor activiteiten?
Meld het dan!!!! Bij info@rochusbuurt.nl

Winnares
ontwerp logo
buurthuis
De meeste buurtbewoners zullen
het nieuwe logo op het buurthuis
inmiddels al bewonderd hebben.
Ontwerpster van dit logo is:
DANNY KIENEKER.
Zij heeft dan ook de ontwerpwedstijd
gewonnen met als mooie prijs
DE EEUWIGE ROEM.

Danny gefeliciteerd!
• Kinder(knutsel)activiteit op
woensdagmiddag.
• Volwassenen die zelf knutselen c.q.
herstelklusjes doen (samen is leuker
dan alleen)
• Filmavond voor kinderen, jeugd of
volwassenen
• Wijn– of (Belgische) bier proeverij
• Winterwandeling met daarna stamppot
en warme chocomel
• Kaarten: rikken, toepen etcetera.
• Dartcompetitie
• Koffie ochtend

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… en ook bedankt voor jouw inzet om
het ontwerp op een mooie manier op
het buurthuis krijgen. Dit laatste geld
overigens ook voor Heinz.
Wij zijn in ieder geval erg blij met het
nieuwe logo.

Vrijdag vijf uur borrel
Kookavond
Carnaval
Sinterklaas
Nieuwjaar
Plantenbeurs
Coole kids club
Blitse Bingo
Tapasavond 1 keer per maand
Praatgroepje
Yoga
Quiz

Namens de buurtvereniging

Marga

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115
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Verhuizing naar het nieuwe buurthuis
Leeghalen, schoonmaken, weggooien, sjouwen, schilderen, verhuizen,
ordenen, naar de stort brengen, koffie drinken etc etc.
Op twee achtereenvolgende zaterdagen in de zomervakantie
heeft een groep enthousiaste buurtbewoners ervoor gezorgd
dat het oude buurthuis leeg is, alle spullen zijn over gehuisd en
het nieuwe buurthuis is schoongemaakt, opgeknapt en ingericht. Een héél grote klus, waar ongeveer 12 mensen aan mee
geholpen hebben. Er kwam zelfs iemand helpen die nog niet in
de buurt woont, maar nog bezig is met haar eigen verhuizing,
geweldig toch!
Op zo’n dag is plek voor iedereen; de één sjouwt, de ander zet
koffie, weer iemand anders drinkt hem op, iedereen maakt
schoon, er wordt elektra aangelegd, geschilderd, er worden
gordijnen genaaid en ze worden ook nog eens opgehangen.
Onderwijl wordt er bij iemand thuis hard gewerkt aan het nieuwe
logo. Gelukkig heeft het buurtbestuur al een paar keer eerder
de zolder van het oude buurthuis opgeruimd, anders was de
hoeveelheid spullen en troep niet te overzien geweest.

Als uiteindelijk het archief is opgeborgen en de meubels hun
plek hebben gekregen, zit het grootste karwei erop. Later wordt
er nog gewerkt aan bijvoorbeeld de verlichting. Bij de opening
tijdens het buurtfeest is alles zo goed als klaar. In het oude
buurthuis heeft het mooie speelhuisje nog even moederziel
alleen staan te wachten op twee nieuwe ‘bewoners’: Meike en
Jarin gaan er voortaan in spelen.
Nu is het tijd om ons nieuwe buurthuis volop te gaan gebruiken
en kan het oude afgebroken worden...
Marga

Soms loopt er even iemand binnen en zo worden er door
mevrouw Verschuren spontaan koekjes gebracht voor bij die
heerlijke koffie. Wat zou een klus zijn zonder koffie?
Van tevoren sta je misschien niet te juichen om je vrije zaterdag
hieraan te besteden, maar als je eenmaal bezig bent, is het vooral
erg gezellig en goed om te zien hoeveel werk we samen kunnen
verzetten. En het resultaat mag er zijn! Dankzij een forse wit
beurt oogt het voormalige café als nieuw. Dankzij het mintgroen (de kleur van het nieuwe logo) in halletje en wc’s, zijn die
ook weer fris.

De Coole kids club presenteerd...

Rochus Rommelmarkt

Zondag 23 september 2012
Bij het nieuwe buurthuis De Buut,
tegenover en in de speeltuin
10.00 – 15.00 uur
De jaarlijkse Rochusbuurt Rommelmarkt
komt er weer aan! Hoog tijd om je huis
weer eens goed op te ruimen, overbodige spullen aan te bieden en zelf de mooiste koopjes op de kop te tikken.
Info kraamhuur:
Aanmelden: Brigit (06-34 31 86 85,
fbpeverheul@hotmail.com)
vóór 19 september 2012.
Kosten: € 19,- per kraam
(4 x 2,45 mtr).
Kinderen: tot 12 jaar kunnen hun
speelgoed verkopen op een
kleed.
Iedere deelnemer is verplicht om na
afloop zijn/haar spullen op te ruimen.

De wereld van Kennie
Creatieve kinderworkshop, verzorgd door
Neeltje Penseeltje

Kennie is een lief klein monstertje.
Hij woont onder je bed en fluistert
’s nachts je dromen in. Hij komt uit de
wereld van Kennie, waar alle onmogelijke
dingen bestaan die bedacht zijn door
kinderen. Kennie is een beetje verdrietig
omdat er te weinig vriendjes wonen in
zijn wereld. Daarom is Kennie te gast bij
de Coole kids Club om een heleboel
nieuwe vriendjes te maken. De wereld
van Kennie is een knotsgekke workshop,
waarin animatie, theater en creativiteit
samensmelten in een overgetelijke
ervaring. Dus trek je kliederkleding aan
en wees erbij!
Woensdag 17 october, om 15.00
De Buut
Entree: 5 euro
Meer informatie kun je vinden op:
www.coolekidsclub.nl
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Voor u geknipt...

Binnen Woonzorgcentrum Wilgenhof wordt
binnenkort gestart met een huiskamerproject.
Hierin bieden wij een zinvolle dagbesteding
en dagstructuur aan bezoekers, verminderen
van isolement, het ontmoeten van andere
mensen en lotgenoten, het ontlasten van
mantelzorgers.
Voor deze ontmoetingsplaats (huiskamer) zijn wij
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 1 of

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

meerdere dagdelen ondersteuning/begeleiding kunnen bieden aan de bezoekers. Wij bieden een leuke
werkomgeving, goede begeleiding, een vrijwilligersovereenkomst, verzekering, scholing maar bovenal
een leuke, zinvolle besteding van uw vrije tijd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Frans Offermans, coördinator vrijwilligerswerk
Vitalis Wilgenhof, te bereiken op telefoonnummer:
040-21 48 300.

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
Moos gaf aan dat hij het heel leuk heeft gevonden om in het Rochusnieuws te staan. Had
je nog reacties gehad? Ja, sommige kinderen in de buurt zeiden er iets van. En vriendjes,
zoals Thomas ook. En dan ben je dus beroemd.

Toine van Dongen
Pastoor Dijkmansstraat 31
dongen31@upcmail.nl

Moos heeft deze keer zijn broer Siem in Kidstalk geïnterviewd.

Roland Heijman
W. van Hornestraat 13
roland.heijman@zonnet.nl

Wie ben je?

Cathérine Marie
St. Rochusstraat 63
c.marie@riseindhoven.nl

Naar welke school en klas ga je?

Joris Westerwoudt
Tuinstraat 4
joris.westerwoudt@gmail.com

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

Ik ben Siem. Ik ben in april 8 geworden. Mijn papa is Frans,
mijn mama is Nellie en mijn broer is Moos.
Ik zit op de Hasselbraam in groep 5 (bij
juffrouw Judith en Astrid)
Wat is je lievelings?:
Aardrijkskunde
Les
Eten
Pasta carbonara
Vakantieland
Hongarije
Snoep
Zure lappen
Kleur
Rood
Dier
Hond
Tv-programma
Raveleijn

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

Waaraan heb je een hekel?

Aan pesten !!!

Wat zijn je hobby’s?

Ingezonden mededeling:

Circusschool en televisie kijken.

De Vlinder in de top 3:
‘Beste Speelgoed Speciaalzaak
van Nederland’!

Wat is een goede/slechte eigenschap?

Wellicht hebben jullie het nieuws al gehoord of gezien in onze wijk. De Vlinder
houten speelgoed is door de Trademart
in Utrecht genomineerd voor de kwalificatie ‘beste Speelgoed Speciaalzaak’ van
het jaar 2012!

Van welke muziek hou je?

Beoordeling van de tien genomineerden
vond plaats door zowel een vakjury als
het publiek. De vakjury heeft ons bezocht en beoordeeld. De publieksprijs
werd uitgereikt naar aanleiding van het
aantal stemmen dat werd gegeven aan de
tien genomineerden. Inmiddels is de
uitslag bekend.

Wat wil je later worden?

Wij zijn gekozen tot de
allerbeste Speelgoed Speciaalzaak
van Zuid-Nederland.
Als enige Speelgoed Speciaalzaak zijn we
door de vakjury én het Nederlandse publiek geplaatst in de Nederlandse top 3!
Heel veel dank aan iedereen die op
De Vlinder heeft gestemd!
Geldropseweg 83 | 5611 SE | Eindhoven | 040-2111488
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

Ik ben heel lief voor kleine kinderen.
Ik kan heel boos worden.
Marco Borsato (vandaag is rood)

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?

Jahaa, er wonen hier heel veel vrienden van mij. En we
hebben een hele fijne speeltuin!
Politieagent of soldaat.

Wie wil je de volgende keer
in de kidstalk ?

Joris Huijbregts..

Kinderpagina!!
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Paddestoelen
‘Geen plant en geen dier’
Een paddestoel is zeker geen dier, maar een plant is het ook niet. Ze
hebben geen groene bladeren om zonlicht op te vangen. Bovendien
groeien paddestoelen in het donker. Dit zijn de eigenschappen van
een paddestoelen. Maar wat is een paddestoel dan wel? Het heeft
lang geduurd voor onderzoekers daar antwoord op konden geven.
Paddestoelen blijken het zichtbare gedeelte te zijn van een draderige
massa die onder de grond of in het hout leeft. Samen met de paddestoel noemen we dat: een zwam. Naast dieren en planten bestaat
er dus eigenlijk een derde groep wezens: de zwammen.

Enne nog gelachen...?
Een man gaat met zijn pas gekochte hond naar
de dierenarts. Eindelijk is hij aan de beurt en
komt met zijn hond de behandelkamer
binnen.
“En?”, vraagt de dierenarts, “wat is het probleem?”. “Nou”, zegt de eigenaar van het beest,
“ik heb hem gekocht om te waken, maar elke
keer als de bel gaat, dan gaat mijn hond in de
hoek zitten”.
De dierenarts wrijft eens vakkundig over zijn kin en zegt tenslotte: “ja…dat doen boxers”.

Er zitten twee zwervers op een bank in het park.
De één legt een stuiver op de bank. Waarop de ander
vraagt: “Waarom doe je dat?” Waarop de eerste
antwoordt: “Ik wil eens voelen hoe het is om geld op de
bank te hebben!”
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De buurtvereniging
vereniging
schikt met Wooninc.
Nadat de rechtbank in Den Bosch alle beroepen van o.a. de
buurtvereniging tegen de nieuwbouwplannen ongegrond had
verklaard, stond de buurtvereniging voor de overweging om wel
of niet in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Omdat een
hoger beroep een onzekere onderneming was, wilden wij graag
weten of zo’n hoger beroep ook gedragen zou worden door de
buurtbewoners. Daarom hebben we de ongeveer 60 huishoudens
die geparticipeerd hadden in de kosten van onze advocaat gevraagd wat hun mening was. Op onze vraag, hebben we ongeveer
50 antwoorden gekregen. Alle antwoorden waren unaniem vóór
het instellen van een hoger beroep. Aldus hebben we gehandeld.
In eerste instantie reageerde Wooinc. hierop furieus, en verbraken
zij alle contacten met de buurtvereniging. Met het bouwmanagementsbureau, in dienst van Wooninc. zijn we wel
in gesprek gebleven; een compromis wat betreft de termijnen
was in de maak. Totdat we via-via benaderd werden door de
advocaat van Wooninc. om toch nog eens om de tafel te gaan
zitten, waarbij hij aangaf dat er voor de buurtvereniging wel
iets in het vat zou zitten.
In dit overleg stelde hij voor om de complete nieuwbouw aan
de Geldropseweg te laten vallen inclusief het achterliggende
appartementenblok en de parkeergarage, in ruil voor het laten
vallen van het hoger beroep. Terplekke hebben wij geprobeerd
of er ook nog iets te halen viel voor de bewoners en omwonenden van het terrein Blauwververij-Romerohof, maar dat bleek
niet het geval.
Als wij niet op dit voorstel in zouden gaan liet Wooninc., bij
monde van haar advocaat, weten het hoger beroep rustig af te
wachten, vervolgens verlenging van de bouwvergunningen aan
te vragen bij de gemeente, om dan in de komende jaren uit de
bouwvergunningen die projecten te realiseren die haar op dat
moment het beste zou uitkomen. Een weinig plezierig
vooruitzicht.
Op zeer korte termijn hebben wij een aantal mensen bij elkaar
geroepen zowel bewoners en omwonenden van GeldropsewegHoefkestraat als van Blauwververij-Romerohof. Na een lange
discussie, waarbij elk argument uitvoerig werd besproken,
bleek toch een grote meerderheid voorstander om dit aanbod
te accepteren. Naast de overduidelijke voordelen voor de direct
omwonenden van terrein ’Geldropseweg-Hoefkestraat’, waren
de belangrijkste argumenten daarbij het wegnemen van de
onduidelijkheid over de start van de nieuwbouw en het
stoppen van de toenemende verloedering (o.a. brand). Een
enkeling was voorstander van het juridisch uitpluizen van ons
conflict met Wooninc.

Het resultaat:
• Alle loodsen en aanbouwsels tussen de bebouwing aan de
Geldropseweg en de Hoefkestraat worden gesloopt.
• De geplande woningen aan de Hoefkestraat worden wel
gerealiseerd.
• De huidige bebouwing aan de Geldropseweg wordt grondig
gerenoveerd.
• Het vrijkomende achterterrein tussen Geldropseweg en
Hoefkestraat wordt ingericht voor parkeren en openbaar
groen. De uiteindelijke inrichting wordt in overleg met de
omwonenden vastgesteld.
• De bebouwing op terrein ‘Blauwververij-Romerohof ’ gaat
door zoals gepland.
• Wooninc. stelt zo snel mogelijk, in overleg met alle uitvoerende partijen, een stappenplan op. Dit stappenplan wordt
gepresenteerd in de buurt waardoor het voor elke buurtbewoner duidelijk wordt wanneer er wat in de buurt gaat plaats
vinden.
Wooninc. is inmiddels
gestart met de verkoop
van de woningen.
Namens de werkgroep

Vervolgens is er nog een week onderhandeld over hoe de overeenkomst tussen Wooninc. en de buurtvereniging eruit zou
moeten zien, waarbij elke komma gewogen werd. Uiteindelijk
zijn wij akkoord gegaan.

Nieuwbouw,
Frank van der Laak
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Afscheid van het oude Buurthuis
Zoals je op de oude films en foto’s op het buurtfeest
van 2011 hebt kunnen zien, is met man en macht voor
ons oude buurthuis gewerkt. Al in de jaren 70 van de
vorige eeuw. Ik ben die mensen nu nog altijd dankbaar
want er is in de loop van de jaren heel veel met het
buurthuis gedaan en daarmee heeft het een heel
belangrijke functie in de wijk gehad.
De laatste jaren is die functie wat minder geworden
en het oude pandje valt nu bijna uit elkaar. Alleen de
achterkant ziet er nog goed uit. Daar heeft een
ijverige buurtbewoner een meer dan levensgrote
meneer De Uil geschilderd om lelijke graffiti en
schuttingwoorden te bedekken. Die uil doet me
denken aan alle dieren uit de fabeltjeskrant: de –
tuuttuuttuuttuut- ijverige mevrouw Truus de Mier,
de oh zo handige- daar komt Willem met de waterpomptang- gebroeders Ed en Willem Bever, de altijd depressieve eenzame –oehoehoe- Bor de Wolf,
zoefzoef de haas, Droes de Beer, Momfer de Mol,
de tikkeltje arrogante maar behulpzame Juffrouw
ooievaar, Meindert het paard, Lowieke de Vos en
natuurlijk die verstandige en verstrooide meneer
De Uil. Allemaal types die je zó voor je ziet als je aan
onze Rochusbuurtbewoners denkt. En dankzij al dit
soort types wordt een buurthuis opgezet en een
buurt levend gehouden.

Voor het oude buurthuis geldt nu: Oogjes dicht en
snaveltjes toe... wachten op de sloop. Bedankt en
hopelijk komt er snel een nieuwe invulling van de
plek die nu aan het verloederen is.

Verbouwing van de Hertogflat
De verbouwing van de Hertogflat is al een heel eind gevorderd.
De vierde en vijfde verdieping hebben grote aluminium puien
gekregen. De onderste vier verdiepingen hebben glazen platen
voor de balkons gekregen die ook nog
eens een stuk oversteken. Dat laatste
zorgt ervoor dat er minder geluidsoverlast gaat zijn vanaf de flat naar de buurt.
Voor zover de grintplaten waarmee de
flat afgewerkt is nog zichtbaar waren, zijn
ze roomwit geschilderd. Alles bij elkaar
ziet het er een stuk frisser uit. Zelfs de
ingang naar de parkeergarage is geverfd.
En de kleine panden aan de Hertogstraat
die met een loopbrug aan de flat vast
zitten zijn gewit. Op de foto is dat werk
halverwege waardoor je een goed beeld
krijgt van het verschil.
Er circuleert een gerucht dat zegt dat de
studenten die per 1 september in de flat
zouden gaan wonen nu tijdelijk in een
hotel zijn ondergebracht omdat de verbouwing nog niet helemaal af is. Wat er binnen allemaal
gebeurd is kan ik vanaf de straat alleen maar vermoeden. Voor
de omwonenden zal het fijn zijn als het werk klaar is.
Zodra de onderste verdiepingen opgeleverd zijn wordt de
bovenste verdieping nog omgebouwd naar lofts.
Marga
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Ingezonden mededeling:

Van de buurtagent
Afgelopen WO omstreeks
13.40 heeft er een beroving plaats gevonden van een oude dame op de ST.Rochusstraat thv nmr 11, dader blanke man
½. Is er aangifte van gedaan? #diefstal
DO is een oudere dame slachtoffer Babbeltruc bij de Jumbo Geldropseweg, tas
gestolen, afgeleid door man, bestolen
door vrouw #staatopbeeld 2/2 25-30 jr
li blauwe blouse, spijkerbroek. Doordat
de vrouw is gaan schreeuwen kwamen
buurtbew te hulp. Buit witte
schoudertas,iets gezien
25 augustus

Onze buurtagent, Erwin Melis,
heeft aangegeven dat we het
nieuws over onze wijk vanuit de
politie Brabant Zuid-Oost via zijn
twitteraccount kunnen volgen.
Vandaar dat we de tweets van de
laatste maanden hieronder verzameld hebben.
30 juli In de Rochusbuurt omgeving
Tuinstraat is al meerdere keren een
schennispleger gezien. Bel 112 bij aantreffen. #zedendelict #studentwoningen
dat is de laatste keer niet gezien, maar de
bosjes geven veel ruimte om te verstoppen/staan dus daar word iets aan gedaan.
Kijk das nou mooi, bij getroffen studentenwoning word meteen gesnoeid, aanbod van wijkvereniging #rochusbuurt

Feestje vandaag in de speeltuin? #zaghetnet . Ja. Zagen je voorbij
rijden. Was je niet op de hoogte? Slechte
zaak. Buurtfeest + opening nieuwe
buurthuis.wel op de hoogte, niet uitgenodigd. #daspasslecht ;) nou je bent van
harte welkom hoor maar dat weet je
tuurlijk......

25 augustus

Afgelopen woensdag tussen 13 en 17 snelheidscontrole geweest
op ST.Jorislaan, 1161 vtg gecontroleerd.
58 overtredingen, hoogste 80 km/ph

Vannacht omstreeks
01.32 zijn er voor de Jumbo Geldropseweg 2 PE van hun scooter afgetrapt door
autobestuurder iets gezien? 0900-8844
of DMDe aangehouden berover ( ZA
middag ) heeft meerdere berovingen bekent o.a. in de @Rochusbuurt #blijdatikerbijwas
#mededankzijalerteburger.
Yep. zeker, vinden wij ook, veel complimenten over gehad. #schouderklopje
#altijdfijn

Goedemorgen, aanvang
dagdienst, behalve een vechtpartijtje
Geldropseweg en andere kleine meldingen een rustig nachtje geweest in
#stratum

Wil je contact met Erwin?
Je kunt hem bereiken via twitter
@BrigadierSTRMce
of mailen via
erwin.van.melis@brabant-zo-politie.nl

13 augustus

14 augustus

26 - 28 augustus

Cursus kunstgeschiedenis in
de buurt.
Vanaf half oktober wordt er een
cursus kunstgeschiedenis gegeven
in de Iriswijk door Jan van Hal,
bewoner van de Iriswijk.
Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
De cursus wordt gegeven op woensdagavond 10, 24 en 31 oktober, 7, 14, 21 en
28 november, 12 en 19 december en
2 januari. Tien keer anderhalf uur met
een korte pauze in de ruimte van
Autismepunt aan de Kanaaldijk Zuid 15
van 20.00 tot 21.30 uur.
Alle belangrijke cultuurperioden en
kunststijlen komen aan bod. Waar nodig
begeleid met extra informatie over kleurenleer, compositie, proporties, grafische
technieken, enz.
De nadruk ligt op de betekenis die de
beelden hebben, hoe zij voorbeeld kunnen worden en de dwingende invloed die
daar soms van uit gaat.
De kosten voor de hele cursus zijn
50,- euro. U kunt zich opgeven bij Jan
van Hal: byteflyer@tiscali.nl
Jan van Hal heeft de academie voor beeldende kunst in Den Bosch en Tilburg
gedaan. Kunstgeschiedenis is een liefde
voor het leven gebleven. Prachtig om
te zien hoe de mens zichzelf en zijn
omgeving ziet.
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de Klassieker van:

buurtfeestactiviteit:

Waar vind je ‘m nog: de ouderwetse droogmolen! Er zijn er die
er een hekel aan hebben, altijd die klamme was in je gezicht als
je er langs wilt, voor de wasvrouw is het een zegen: een frisse,
lekker-ruikende was, het drogen heeft geen energie gekost!
Henk Aarts

Whiez dah?
Deze keer geen whaz dah maar een whiez dah.
Want je ziet vreemde snuiters op zo’n buurtfeest.
Ook mensen die je normalerwijs groet op straat, kunnen ineens
totaal onherkenbaar zijn. Wie is bijvoorbeeld deze man?
Is het wel een man?
Degene met het goede antwoord krijgt een flesje Belgisch bier.
Antwoorden opsturen naar: rochusnieuws@gmail.com

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

maakjeeigenverhaal.blogspot.nl
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Nieuw buurthuis, oude verhalen en een nachtmerrie
Ons nieuwe buurthuis De Buut, heeft haar naam overgenomen van het
café dat hiervóór in hetzelfde pand heeft gezeten. Maar wat was er
dáárvoor te doen? Ook een café, Rob’s café, dat weten de meeste
Rochusbuurtbewoners nog wel. En dáárvoor? Een mooie enge droom
van mijn moeder heeft een tipje van de sluier opgelicht over de
geschiedenis van St Rochusstraat 34A.
Mijn moeder is geboren op de
Geldropseweg, op een bovenverdieping
in het stukje tussen de broers van Gestel
met hun fietswinkel en het hoekje waar,
vóór de kunstuitleen, altijd bakkerij
Winters zat. Als kind droomde ze vaak
van het “Akkermannetje”. Het familiebedrijf den Akker produceerde toendertijd
medicijnen. Eén daarvan was het
Akkertje, een pijnstiller. (Door twee
plaatjes snoeppapier aan elkaar te zetten
ontstond een soort open kussentje.
Daarin zat het werkzame poeder. De basis was gelijk aan die van de hedendaagse
paracetamol). Het logo van het Akkertje
was eem kaboutertje met een puntmuts
dat een Akkertje op zijn rug droeg, het
zogenaamde “Akkermannetje”. Aan de
winkel van de familie Lodewijks hing een
uithangbord
met
daarop
zo’n
Akkermannetje. Die winkel zat in onze
Buut. De familie Lodewijks had een
schildersbedrijf en dochter Nelly runde
voorin een kruidenierszaak.
Mijn moeder droomde in haar nachtmerrie dat ze achtervolgd werd door het
Akkermannetje met daar achteraan een
groep grote boze mannen. Ze was nog
banger van het kaboutertje dan van die
grote mannen. Ze vluchtte altijd via dezelfde route: vanaf de Geldropseweg
rende ze de Hoefkestraat in, voorlangs
café De Kleine Man (huidig restaurant
Het Hoefke) en zo naar de winkel van
Nelly Lodewijks. Daar verstopte ze zich
onder de toonbank. Direct daarna kwamen de grote boze mannen binnen en
vroegen aan Nelly of ze een klein meisje

gezien had. Nelly zei dan steevast van
niet, en zo liep de droom toch nog goed
af. Leuk detail is, dat mij moeder ook
Nelly heet.

Het lijkt erop dat de familie Lodewijks de
eerste bewoners van het pand geweest
zijn. Het pand is gebouwd in 1942.
Daarna zou er een Végé winkel gezeten
kunnen hebben (van Martha), maar daarover zijn de bronnen niet eensgezind. Er
lijkt ook een familie Bauviers gewoond te
hebben, en een familie van Dael (met een
transportbedrijf).
Wel met zekerheid zijn de volgende
cafés: Café Cecil (ongeveer van 1964 tot
1975) en rond 1981 café Welni. Van 1986
tot 1987 (echt zo kort maar?) Rob’s café
(rob van Welsing) en van 1988 tot 2008
café de Buut (Wim van Stiphout).
Is er iemand die aanvullingen of een correcter beeld van de geschiedenis van ons
buurthuis kan geven? Mail dan naar de
redactie: Rochusnieuws@gmail.com

Oude advertenties van het Akkertje. Een uit het
Utrechts nieuwsblad.

Marga
Bron: Eindhoven in beeld

< Een advertentie uit het blad ‘Arbeid’ van
januari 1941 van de Vakbeweging NVV.
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Persbericht:

Scoutingroep Père Kersten
Stratum houdt op zaterdag 29
september haar jaarlijkse open dag.
Deze Open Dag vindt plaats in het
park bij het Gerardusplein in
Stratum en is te bezoeken tussen
14:00 - 17:00uur.
Tijdens deze open dag zijn er verschillende activiteiten waar eenieder aan kan
deelnemen, zoals soesjes sjoelen,
spelletjes en een spannende outdooractiviteit! In de info-stand vind je meer
informatie over scouting in het algemeen
en Père Kersten Stratum in het
bijzonder.
Iedere zaterdag begeleiden vrijwilligers
jongens en meisjes in verschillende leeftijdscategorieën. Bij deze scoutinggroep
kunnen kinderen al vanaf 4 jaar wekelijks
terecht voor een leuke en uitdagende
zaterdag. Bovendien gaan de verschillende
groepen regelmatig (al dan niet gezamenlijk) op kamp. Kom ook een kijkje
nemen op zaterdag 29 september!
Meer info: www.perekersten.nl

“De nieuwe asfaltring zorgt gelukkig
voor minder kapotte kinderknieen”
interview met Trudy Sturkenboom, een lid van de speeltuincommissie.

Samen met Aagje en Carlijn vormen we de speeltuincommissie.
Ik meldde mezelf zo’n vijf jaar geleden aan op een vacature in dat
bestuur. Onze tuin grenst bijna aan de speeltuin en Casper was net in
de leeftijd waarop hij graag in de speeltuin kwam. De asfaltring rond de
Speelberg, waar veel Rochuskinderen leren fietsen, had zijn beste tijd
gehad. Daarnaast wilden we er eigenlijk nog een extra schommel bij.
Het lage groen was verwijderd en er was niks voor in de plaats gekomen.
Tijd om actie te ondernemen!
Of de beslissing om met de Gemeente
hierover te gaan praten een goede beslissing was? Het gesprek was nog niet geweest of er komt een controleur die alle
bestaande toestellen afkeurt! Gelukkig
komt een plan van de Gemeente om in
Zuid één grote speeltuin aan te leggen
niet van de grond en zeggen ze ons een
leuk budget toe. We kunnen kiezen uit
een boek van een leverancier, maar natuurlijk zijn de echt grote toestellen een
tikkeltje aan de dure kant! Desondanks
en na lang praten komen er nieuwe toestellen. In de zomer van 2010 is de nieuwe speeltuin een feit.
Met behulp van goede contacten in het
groene netwerk van de buurt komen er in
2011 enkele nieuwe struiken die we,
trouw het eerste jaar water geven.
Inmiddels zijn m’n kinderen dan eigenlijk de speeltuin ontgroeid, en kunnen ze
al lang fietsen. Hopelijk hebben andere,
kleinere kinderen, profijt van de nieuwe
asfaltring en nieuwe speeltoestellen. De
speeltuin was, en blijft een geweldige
ontmoetingsplek voor de buurt, mede
daardoor blijft dit een geweldige buurt
om in te wonen.
Wat de nieuwbouw ons gaat brengen?
We zijn benieuwd of er een plekje terugkomt voor de wat oudere jeugd.

Nu al hangen er soms in de avond groepjes jongeren op de bankjes. Op sommige
dagen maken ze het wat te bont en dan
grijpt de buurt in en stuurt ze weg.
Jammer dat de jongeren soms wat rommel laten slingeren!
Op de laatste vraag of het E mail adres
in het Rochusnieuws wel eens een reactie
oplevert zegt Trudy: Ja ik ontvang wel
eens meldingen over overlast. Deze geven we door aan de gemeente, of we kijken hoe het anders op te lossen is. Na het
uitruilen van enkele tips over speeltuinenbeleid worden snel wat aantekeningen gemaakt, wie weet zien we die de
komende tijd terug in nieuwe impulsen.
Bedankt commissie, succes met jullie
werk!
De redactie wil een aantal mensen uit de buurt
portretteren die zich inzetten voor de buurt.
Zijn er nog tips over deze mensen dan horen wij
dat graag.
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Camping ‘De Rochus’
Editie 2 Camping de Rochus was weer een groot
succes. De opkomst was ook dit jaar hoog. Wat is het
toch een leuk gezicht al die tenten in de speeltuin!
Naast de mensen van vorig jaar hebben we ook veel
nieuwe gezichten gezien. De kinderen hebben zich
prima vermaakt samen, op ‘hun’ Camping voor 1 dag
en de sfeer was geweldig.
We hebben ontzettend veel geluk gehad met het weer. Hierdoor
was het samen eten ‘s avonds ook een groot succes. Wat een
hoop lekkere dingen had iedereen weer mee genomen!
Tot in de late uurtjes is er gekletst, gelachen en gedronken. En
als klap op de vuurpijl de volgende morgen in alle vroegte, een
ontbijt voor iedereen, met koffie en thee, broodjes en eieren.
Speciaal gemaakt door Albert en Jose. Dankjewel iedereen
voor weer een heel erg geslaagde Camping de Rochus. We hebben zin in Editie 3 volgend jaar!
Groetjes, Aagje en Carlijn.

PERSBERICHT

Buurtbemiddeling in Eindhoven
‘Een goede buur is beter dan een
verre vriend’, zo luidt het spreekwoord. Wij zijn blij met onze buren
als wij onze huissleutels daar
kunnen ophalen als we die vergeten zijn. Als ze postpakketjes voor
ons in ontvangst nemen en als
onze planten water krijgen tijdens
vakanties. Een goed contact met
buren lijkt vanzelfsprekend. Maar
soms klikt het niet zo goed en
ontstaan ergernissen.
Buurtbemiddeling ondersteunt bij het
oplossen van problemen in de buurt.
Getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars
helpen buren om weer in gesprek te gaan
en samen naar oplossingen te zoeken. Ze
luisteren naar het verhaal van beide partijen en nodigen buren op een neutrale
plek uit om met elkaar te praten.

Ze oordelen niet over de schuldvraag en
hebben een geheimhoudingsplicht.
U kunt contact met ons opnemen als
u denkt dat buurtbemiddeling voor u van
betekenis kan zijn.
Buurtbemiddeling kan bestaan dank zij
de inzet van de vele vrijwilligers die de
bemiddelingsgesprekken voeren.
Wij zijn dan ook altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.
Heeft u interesse in buurtbemiddeling en
wilt u bemiddelaar worden? Neem dan
contact op met de coördinator van
buurtbemiddeling
Telefoonnummer: 06-53 31 73 31
of stuur een berichtje naar e-mail:
buurtbemiddelingeindhoven@levgroep.nl

Haal meer winst uit uw woning
Een goede eerste indruk maak
je maar één keer!

Sint Jorislaan 38 - 5611 PM Eindhoven
www.n i eveen i n teri o rstyling.nl
i n f o @n i eveen i n teri o rstyling.nl
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K A R M Y N K R O O D S Y R G
Streep onderstaande woorden weg. De resterende letters vormen de oplossing:
AMARANT
AZUUR
BEIGE
BLAUW
BLOS
CERISE
CREME
FRAISE
GEEL
GOUD
GRYS
GROEN

INDIGO
ISABEL
KARMOZYN
KARMYN
KOBALTBLAUW
KHAKI
AZUUR
LILA
MAUVE
OKER
OLYF
ORANJE

PAARS
PURPER
RESEDA
ROOD
ROSE
ROZE
SEPIA
VERMILJOEN
VIOLET
SMARAGD
SIENNA
TAUPE

TERRA
TINT
WIT
ZILVER
ZWART

Rochus rommelmarkt
Running Dinner

23 september
10 november

grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober

Groene bak
Dinsdag 15 september, 2, 16 en 30 oktober

Oud papier
Woensdag 26 september, 10 en 24 oktober

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:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Paul van Vorstenbos

Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven
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Running Dinner
Zaterdag 10 november 2012

Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone lekkerbekken wordt het 6 november weer
een culinaire avond vol verrassingen in onze Rochusbuurt.

Running Dinner?
Het Running Dinner bestaat dit jaar uit: Voor- Hoofd en Nagerecht. Van tevoren krijg
je te horen welk gerecht jij/jullie moet(en) maken. Is het een voorgerecht dan wacht je
thuis op je eetgasten (max. 6). Is het een hoofd- of nagerecht dan krijg je thuis een
telefoontje waar je verwacht wordt voor het eten van het voorgerecht. Hierna wordt
door de gastheer/vrouw de envelop geopend met daarin de adressen waar jullie naar toe
gaan voor het hoofdgerecht. Sommigen gaan naar huis, anderen gaan naar een nieuwe
spannende locatie.
Na het hoofdgerecht volgt weer een nieuwe envelop. Je zit steeds met andere mensen
aan tafel en dat maakt het nou zo leuk en verrassend. Het maakt ook niet uit of je van
goede of gewone culinaire huize komt het gaat om de gezelligheid.
De avond begint om 19.00 uur tot??
Inschrijfgeld € 4,- per persoon

Dit is voor het nagerecht en koffie/thee/drankje na het Running Dinner op een
speciale plaats ergens in de Rochusbuurt waar we allemaal samen komen na het
nagerecht.
Voor meer info: suzanne.keuning@chello.nl – 040-8487901 of
anneliesvandenboogaart@hotmail.com – 040-8446364
Je kunt je aanmelden via de strook tot uiterlijk zondag 4 november:

Graag envelop met gepast totaalbedrag inleveren op Hoefkestraat 50
Ja, wij (ik) doe(n) mee met het Running Dinner zaterdag 10 november:
Naam:		 Tel:
Adres:		 e-Mail:
Aantal personen: 1 /2 / anders ……
Absoluut géén:
O vis
O vlees
O vegetarisch
O ______________________ (anders ivm allergie)

Had vorig jaar een:
O voorgerecht
O hoofdgerecht
O nagerecht

Dit jaar volgt geen aparte aanmeldings-flyer, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden, gebruik dus bovenstaande strook!

