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Nieuwjaarsborrel!
Het is weer bijna zover! De inmiddels bekende
Nieuwjaarsborrel in de Rochusbuurt.
Het moment om elkaar te zien en te ontmoeten,
terug te kijken en een glas te drinken op het
komende jaar. We zouden het leuk vinden om
een hoop buurtgenoten te zien!
Op vrijdag 11 januari willen we iedereen uit de buurt
uitnodigen om samen met ons een glas champagne te
drinken. Speciaal willen we de vrijwilligers uitnodigen
voor deze avond. We hebben een leuke verrassing voor
jullie klaarstaan als dank voor jullie inzet!
Wanneer:
Locatie:
Tijd:
Voor:

Vrijdag 11 januari 2013
Het Buurthuis ‘De Buut’
20.00 uur tot 1.00 uur
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Kinder-knutselmiddag in de Buut

Van ZES dorpen naar een STAD

Een paar weken geleden
hebben we de eerste knutselmiddag gehad. We zijn nat
op nat gaan schilderen.

een lezing gegeven over de ontstaansgeschiedenis
van Eindhoven. Van zes dorpen naar één stad, de
periode van 1880 tot na WO twee.

Het was niet zo druk maar er
zijn prachtige schilderingen
gemaakt. De bedoeling was
om wat kleur in de Buut te
brengen.
Dat is, wat ons betreft gelukt!
Ga maar eens een kijkje
nemen in het buurthuis...
groetjes, Mar en Carlijn

Aanstaande maandag al! wordt in het buurthuis

Peter Trommar heeft voor het Regionaal Informatiecentrum
een tweetal lezingen gehouden over de stadsgeografie van
Eindhoven. Het is een bevlogen verteller. Dat herinner ik me
nog uit de tijd dat ik aardrijkskundeles van hem had. Frits
Roelofs heeft gezorgd voor beelden en film zodat je ook mooie
oude plaatjes kunt zien. Het geheel belooft een boeiende en
Meer informatie op pagina 10
sfeervolle avond te worden.
Maandag 17 december van 20.00 uur tot 22.00 uur in het buurthuis op de hoek van de Hoefkestraat met de St. Rochusstraat.
Entree gratis, het is fijn als je op tijd binnen bent.
Marga

Belangrijk om te weten: ALLE Rochusbuurtbewoners
zijn op alle buurtactiviteiten welkom!
Soms wordt er (een beetje) entree gevraagd, andere
keren is het gratis. Je vindt het buurthuis op de hoek
van de Hoefkestraat en de Rochusstraat. Ben je nog
nooit naar een buurtactiviteit geweest? Schroom dan
niet en schuif gezellig aan.
De activiteitenagenda staat altijd in deze krant, meestal
op de achterpagina. Je kan hem ook vinden op het
schoolbord dat voor één van de ramen van het buurthuis staat. Of op de website: www.rochusbuurt.nl.
Ook op facebook vind je een Rochusbuurtpagina waar
veel inside informatie over en weer vliegt. Bovendien
circuleren er regelmatig posters. Die hangen verspreid
in de buurt achter de ramen.
Dus tot ziens!
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Redactioneel 129

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- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com

tel: 212 61 93

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

Kerst 2012, wat gaat de tijd snel! Dat zegt iedereen natuurlijk en het is een
waarheid als een koe. We moeten ieder jaar weer nadenken hoe we het gaan
organiseren, “gaan we 1ste kerstdag bij hem of bij háár thuis eten?”, “vragen
we de kleinkinderen ook” of “wat doen we met schoonmoeder dit jaar?”
Op het moment dat u dit leest hebt u het al lang besloten, de tijd haalt dit berichtje
in. Dan is het de tijd om na te denken over het menu, over het goede voornemen
voor ná de kerst, 2013, of kijkt u terug over de afgelopen tijd. Het nieuwe nummer
van Rochusnieuws helpt u een beetje, want we blikken terug naar de recente activiteiten de Sint en de filmavond, natuurlijk mét foto’s.
We hebben een dik kerstnummer met ditmaal een exclusieve fotoreportage van uw
redactie in kerstsfeer, kun je nagaan hoe we gelachen hebben bij het maken van de
foto’s een tijd terug ergens in november! Een gezellige boel, die redactie, nu alweer
honkvast in de Buut. Voor ieder nummer van het Rochusnieuws paraat. We hebben
een vooraankondiging van nieuwe activiteiten voor de komende tijd 2013: het Repair
Cafe, een Historische avond en een ‘naaikransje’.

tel: 211 50 59

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

Met nieuw culinair nieuws, inspiratie uit de WvH-straat vóór de kerst! De roddelrubriek, die in het vorige nummer danig stof deed opwaaien! Maar is het dit keer nou
écht of verzonnen? Wij weten het, u (nog) niet.
Bouwactiviteiten, nu eens niet door de bouwcommissie, maar gewoon voor het échie
aan de Jorislaan? U hebt het gezien maar weet er het fijne niet van? Na het lezen van
dit nieuwe nummer van het Rochusnieuws wél, het Rochusnieuws, altijd bij de tijd!

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

Redactie

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

tel: 296 88 44

Kopij Rochusnieuws 130

Eind januari 2013 verschijnt de volgende Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met
woensdag 9 januari 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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In memoriam: Rob Tops

St. maartenfeest
Beste buurtbewoners,
We willen jullie heel hartelijk bedanken
voor de sfeer in de buurt tijdens ons
st. Maartensfeest op vrijdag 5 november j.l.
De kinderen hebben een heerlijk feest
gehad met prettige reacties aan de deuren
en een fijn bijeenkomen in de speeltuin.
Voor ons was het de eerste keer dat we in
jullie buurt kwamen en hebben het aantal
deuren waar gebeld moest worden
onderschat. Zo kwam het dat we bij alle
adressen wel een flyer in de bus gedaan
hebben maar dat de kinderen er niet aan
toe kwamen echt bij alle deuren aan te
bellen. Onze excuses voor een eventuele
teleurstelling daardoor!
Nogmaals dank en hopelijk
tot volgend jaar,
Groetjes van kinderen, ouders en leerkrachten
van vrije basisschool “de Regenboog”.

Op 2 november j.l. is onze buurtgenoot Rob Tops overleden.
Ik heb met zijn vrouw Marja wat
herinneringen mogen ophalen.
Na de Pedagogische Academie te hebben afgerond geeft Rob bijna 40 jaar les
op een basisschool in de Bennekel,
eerst in groep 8, daarna in groep 6 en 7.
Hij rijdt motor en is, ook door zijn
uiterlijk, een bekende figuur. Dankzij
oplettende buurtbewoners hoeft de
motor nooit op slot bij de school. Rob
vindt het geweldig als kinderen iets van
hun leven maken: ‘je moet het als kind
maar treffen’. Met één kansrijke leerling
is het helaas niet goed afgelopen, een
ander is wél een heel eind gekomen.
Rob speelt gitaar, maakt keramiek en
schrijft teksten. En dat vindt Marja
leuk. Ze krijgen een relatie als PSV in
‘87 op 27 mei kampioen wordt. Ze gaan
samen muziek maken en zingen in
buurt- en bejaardenhuizen. Later richten ze ‘De Compagnie’ op, waarmee ze

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

de CD ‘Stones of Kerry’ opnemen,
Ierse ballads.
De flat op de Hertogstraat boven Koek
wordt te klein, Marja en Rob hebben
behoefte aan een atelier en het balkon
willen ze graag ruilen voor een tuin. Al
met al reden genoeg voor Marja en Rob
in 1995 naar de Rochusstraat te verhuizen. En dat bevalt heel goed. Leuke
wijk, allerlei soorten mensen, jong en
oud, met en zonder kinderen, studenten als buren: heel divers en aangenaam
om mee om te gaan. Als bekende
Spanjaard weet hij de kinderen uit de
buurt te boeien. In ’95 en ’98 organiseren ze een Rochusfeest, waar buurtgenoten, vrienden en familie welkom zijn
om hun creativiteit te tonen, mits hun
prestatie niet met hun vak te maken
heeft.
Rob, fijn dat we je als buurtgenoot erbij
mochten hebben. Mensen als jij geven
kleur aan onze wijk.
Roland
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Voor u geknipt...
24 november 2012

29 november 2012

5 december 2012
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Van de buurtagent

Venters weggestuurd uit de 27 nov Vannacht automobilist aangehouiriswijk, eentje werd nog gezocht die den Geldropseweg voor rijden zonder
mocht meteen mee.
rijbewijs, rijden onder invloed in bezit
van hasj, coke en een knipmes.
13 nov dat zou zomaar kunnen, stroop- M.b.t. woninginbraken is het opvallend
wafel oplichters zijn actief in de hele rustig de laatste tijd. Een nieuwe manier
regio, advies is om niets aan de deur te van werken zou daar debet aan kunnen
kopen.
zijn #reclamestijl
7 nov

Op de Geldropseweg zien de
collega’s een auto met hoge snelheid
rijden en even later zijn auto parkeert in
andere auto, bleek dronken. ademanalyse
gaf aan 745 ugl, dus meteen rijbewijs
kwijt. Proces verbaal volgt

18 nov

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.

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

Vandalisme...

Heezerweg, meldingen van een
man die meisjes lastig valt met onzedelijke voorstellen. Loopt met z/b hondje Vanwege vandalisme is het oude
buurthuis dichtgespijkerd en staan
genaamd BO. Kale blanke man 65+
er hekken omheen zodat niemand
23 okt Bodemonderzoek in StadswanAfgelopen zaterdagavond zich s’avonds meer kan ophouden
delpark, hoe gaat het met de bodem- 26 nov
Geldropseweg een man aangehouden, in het donkere verstopplekje tussen
structuur.
schreeuwde alles bij elkaar beledigde het buurthuis en de oude loods.
collega’s, pleegde verzet overgedragen
GGzE
21 nov

Net beelden gekregen van augustinianum
met erop de dader van diefstal meerdere
bontkragen.
Met school afgesproken dat er aangifte
gedaan word indien wij een dader
hebben. #goed? Wet op de privacy staat
dat niet toe, maar eerst eens kijken of we
iemand kunnen linken a/d beelden.
#bontkraag
Vanavond overleg met bewoners van irisOp de Aalsterweg heeft een wijk,
rochusbuurt,
singelshoek,
dronken bestuurder(belg) een lichtmast havenhoofd, gemeente en woningbouwomgereden, vond het nodig om met de
vereniging. #leefbaarheidsoverleg
collega’s te gaan vechten.

24 okt

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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KidzzzzTalk estafette
Joris Huybregts interviewt deze keer Pepijn Verheul.
Wie ben je?

Ik ben Pepijn Verheul. Ik ben 8 jaar oud. Mijn vader is Fulco,
mijn moeder Brigit en ik heb twee zusjes, Eva en Cato.
Naar welke school en klas ga je?
Ik zit op de Hasselbraam in groep 5
Wat is je lievelings:
Gym
Les
Eten
Pizza
Vakantieland
Singapore
Loly
Snoep
rood
Kleur
Hond
Dier
Checkpoint
TV-programma
Waaraan heb je een hekel?

Ik heb een hekel aan Pesten

(Wie)

Whazz dah?

Even iets rechtzetten: in de Whazz
Dah van nummer 128 stond ‘mijn’
skelet geportretteerd. Het is niet
van mij, want van plastic.
Maar het is wel een handig ding bij mijn
werk. Soms maken we samen een
uitstapje zoals je op de foto kunt zien.
Hier waren we aan het poseren voor een
kunstenaar. Verder heeft het skelet wel
eens dienst gedaan tijdens een griezelspeurtocht. En toen ik er mee over straat
liep om les te gaan geven werd me
gevraagd hoe lang ik al verkering had ;)
Marga

Wat zijn je hobby’s?

Mijn hobby’s zijn Crossen
en voetbal .
Wat is een goede/slechte
eigenschap?

Ik kan snel vrienden
maken. Een slechte
eigenschap is dat ik
slecht kan luisteren

Van welke muziek hou
je?

Michael Jackson

Vindt je de Rochusbuurt
leuk om in te wonen?

Ja, ik vindt het leuk
omdat ik hier heel veel
vrienden heb.

Wat wil je later worden?

Ook ik word later prof voetballer .
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk

Ik wil voor de volgende kidstalk Martijn Huybregts
interviewen (broertje Joris)

Kinderpagina!!

december 2012 | Rochusnieuws 129 | pagina 7

Kerstpannenkoeken
Ingrediënten voor 4 personen

1 pak pannenkoekbeslag - boter -9 dl melk
- 2 eieren

Hulpmiddelen

Beslag kom - koekenpan - Papier - Schaar
- Potlood

Bereidingswijze

Maak volgens de verpakking het pannenkoekbeslag
en bak de pannenkoeken in de pan met een beetje
boter. Houd de pannenkoeken warm op een bord
met aluminiumfolie.
Als je nog iets te klein bent om met vuur om te
gaan laat je vader of moeder pannenkoeken bakken !

Welk liedje wordt hier gezongen?

Teken op papier een mooie vorm bijvoorbeeld
een kerstboom.
Knip de vorm uit en je hebt een mal.
Leg de mal op je pannenkoek.
Strooi nu poedersuiker in de mal, versier de
boom met kleine gekleurde taartkralen en/of
taarthagelslag.

enne nog gelachen..?
De kerstman staat bij de bushalte: ‘Meneer, heeft u een windje gelaten?’.
Antwoord: ‘Ja, natuurlijk, dacht u dat ik altijd zo stonk?
Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen.
Rechter: “Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?”
Verdachte: “Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!”
Rechter: “Hoe vroeg dan?”
Verdachte: “Een uur voordat de winkel openging!”
In december zwemt Lars in zee. “W-w-w-w-wat k-k-k-koud is het,
“bibbert Lars. “Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan.”
Robin komt thuis met een slecht kerstrapport.
Vader zegt:”Dit is een pak slaag waard.”
“Vind ik ook, “zegt Robin. “Kom, ik weet waar de meester woont.”

Wat is het mooiste werk?

..........................................Vuurwerk
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Roddel en achterklap

nieuwsbericht:

S:		 Ik vond dit item via de app
van dichtbij:

Oplichters met stroopwafels
nog steeds actief
112 | 10 november 2012 | 3 | Door
Martijn.van.Gessel, dichtbijredacteur

“Hoor wie klopt daar kinderen?”
Nou, zolang de stoomboot van
Sinterklaas niet in Nederlandse
wateren vaart, doet u er goed aan
de deur met enige argwaan te
openen als er wordt aangebeld.
In Eindhoven loopt een stelletje
oplichters rond, dat langs de
deuren gaat om stroopwafels te
verkopen. Zogenaamd voor een
goed doel, maar ondertussen
troggelen ze u centjes af en steken
ze de opbrengst in eigen zak.
De afgelopen dagen zijn ze onder meer
in de Iriswijk, de Rochusbuurt en de
Achtse Barrier gesignaleerd. Een paar
weken geleden maakten wij op Eindhoven
Dichtbij al melding van de valse
stroopwafelverkopers.
In Stratum is er woensdag één oplichter
opgepakt, dat meldt buurtbrigadier
Erwin van Melis via twitter. Uit een twitteronderonsje tussen Van Melis en een
agent uit Veenendaal (in Utrecht) blijkt
dat ook elders in het land stroopwafels
door oplichters verkocht worden. In
Oegstgeest en Alphen aan den Rijn zijn
hiervoor eind september in totaal vier
jongens aangehouden.
http://www.dichtbij.nl/eindhoven/
regionaal-nieuws/artikel/2552581/
oplichters-met-stroopwafels-nogsteeds-actief.aspx
Aanzichttekeningen van de nieuwbouw
aan de Geldropseweg

M:	
Potverdorie! Hoor ik net van
Michiel dat hij vorige week stroopwafels heeft gekocht van iemand
die aanbelde :-S
J: 		 The amazing stroopwafels?
S: 	Ja. Ze brengen het leuk. ID in de
hand en een mooie babbel. Ach ja.
Wel goed voor je karma.
L: 	Ze zijn anders best lekker hoor...
:-S
V: Heb ze ook, net als vorig jaar....
heel smakelijk
N:	Zo te lezen hebben ze aardig wat
stroopwafels verkocht bij ons in de
buurt. Ook hier liggen ze in de
kast. Dat ze nog in de kast liggen
zegt genoeg. Wij vinden ze niet
eens lekker!!! Raar nasmaakje,
letterlijk en figuurlijk.
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Repair Cafe

Wat doe je met een stoel waarvan
een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met
een wollen trui waar mottengaatjes
in zitten? Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het Repair Café!

De hoeveelheid grondstoffen en energie
die nodig is om nieuwe producten te
maken, wordt beperkt. Evenals de
CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van
nieuwe producten – en het recyclen
van oude – komt CO2 vrij.
In het Repair Café leren mensen op een
andere manier naar hun spullen te kijken.
En er opnieuw de waarde van in te zien.
Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk
om mensen enthousiast te maken voor
een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen!

Binnenkort ook in de Rochusbuurt in
Eindhoven! Enkele enthousiaste mensen
uit onze buurt zijn bezig om ook in
Eindhoven zo’n reparatieplek op te zetten met ondersteuning van de landelijke
stichting.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke
bijeenkomsten die draaien om (samen)
repareren. Op de locatie waar het Repair
Café wordt gehouden, is gereedschap
en materiaal aanwezig om alle mogelijke “Ik kijk uit naar Repair Cafés
reparaties uit te voeren. Op kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, in alle grote steden in
speelgoed etc. Ook reparatie-deskundigen Nederland. Geweldig nieuws!”
zijn aanwezig, zoals elektriciens, naaiGeen concurrentie met professionele
sters, timmerlieden en fietsenmakers.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spul- reparateurs
len mee. In het Repair Café gaan ze De Stichting Repair Café krijgt wel eens
samen met de deskundigen aan de slag. de vraag of gratis toegankelijke repareerZo valt er altijd wel wat te leren. Wie bijeenkomsten geen concurrentie zijn
niets heeft om te repareren, neemt een voor professionele reparateurs.
kop koffie of thee. Of gaat helpen bij Het antwoord is: in tegendeel. Met het
een reparatie van iemand anders. Je kunt Repair Café willen organisatoren in het
ook altijd inspiratie opdoen aan de lees- hele land de mogelijkheid van repareren
tafel, waar boeken over repareren en juist onder de aandacht brengen.
Regelmatig worden bezoekers doorverklussen ter inzage liggen.
wezen naar de weinige professionals die
Waarom een Repair Café?
er nog zijn.
In Nederland gooien we ontzettend veel
weg. Ook dingen waar bijna niets mis
mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.
Helaas zit repareren bij veel mensen niet
meer in het systeem. Mensen weten niet
meer hoe dat moet. Reparatie- kennis
verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden
door de maatschappij niet altijd even
hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs
ongewild aan de kant. Hun ervaring
De Buut is beschikbaar voor
vergaderingen en activiteiten als
wordt niet of nauwelijks benut.
workshops, cursussen of repetities
Het Repair Café brengt daar verandering
tot ongeveer 20 personen
in! Mensen die anders misschien aan de
kant staan, doen weer mee. Waardevolle
Huurprijs per dagdeel: € 30, praktische kennis wordt overgedragen.
Info: Rochusbuurthuis@gmail.com
Spullen worden langer bruikbaar
gemaakt en hoeven niet te worden
De Buut is niet beschikbaar voor
feesten of partijen
weggegooid.

Verder zijn de mensen die Repair Cafés
bezoeken, meestal geen klant van de
professionele reparateurs. Ze vertellen
dat ze kapotte spullen meestal meteen
weggooien, omdat ze reparatie over het
algemeen te duur vinden. In het Repair
Café horen ze dat er alternatieven zijn
voor weggooien.
Jong of Oud, student of met pensioen.

Maar om dit alles waar te maken in
de Rochusbuurt zijn we op zoek naar
vrijwilligers met twee rechterhanden,
die kunnen repareren, zoals computers,
kleding,
meubels
en
kleine
elektrische apparaten.
Dus bent u zelf handig of kent u iemand
en wilt u uw steentje bijdragen in de
Rochusbuurt dan bent u welkom om het
Repair Café tot een succes te brengen!
Meld u aan bij Henk Aarts, h.aarts@telfort.nl
of Ine Chatrou, inechatrou@gmail.com
Wij horen graag van u!

In het volgende Rochuskrantje leest
u meer!
Henk Aarts, Ine Chatrou

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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vervolg van de voorpagina:

Is Eindhoven lelijk of hoe
maak je van zes dorpen
één stad?
Op 1 januari 1920 gaan de gemeenten Eindhoven, Gestel
en Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel samen
verder als één gemeente Eindhoven.

Eindhoven, nog geen 80 ha groot is
reeds vanaf de vroege middeleeuwen
het handelscentrum voor de regio. Hier
kruist de route van Antwerpen naar
Venlo en Keulen die van Den Bosch
naar Luik en Maastricht.

Stadsplattegrond van Eindhoven, omstreeks
1560 getekend door Jacob van Deventer.
Verzameling Koninklijke Bibliotheek Albert I
te Brussel.

Voor zijn ontwikkeling kan Eindhoven
niet zonder de ruimte van de aangrenzende gemeenten. Zo zijn de spoorlijnen naar Venlo en Hasselt en het
Eindhovens Kanaal geheel aangelegd op
grondgebied van Strijp, Woensel, Gestel
en Stratum.
Het ligt als een spin in het web van de
wegen die vanuit de randgemeenten
convergeren in Eindhoven. Zij vormen
de nog steeds bestaande radialen die de
hoofdverbindingen vormen tussen de
vroegere gemeentes en “de stad”.
Nog steeds gaan de bewoners van
Tongelre, Woensel, Gestel Stratum of
Strijp naar “de stad”.

De groei van de zes gemeenten is
spectaculair. Van 20.000 inwoners in
1900 naar 110.000 in 1939.
Het groeimodel wat in alle uitbreidingsplannen voorkomt is dat van “la ville en
grappe”; de trossenstad.
Langs de radialen worden vanaf de 20er
jaren op zekere afstand van het centrum
woonwijken ontwikkeld. Ceintuurbanen
of rondwegen moeten de wijken samen
binden. De spoorlijn die dwars door de
gemeente loopt met de Woenselse
overweg als bottle neck is echter de
grote sta in de weg.
Tussen 1929 en 1945, de tijd van de
crisis en de tweede wereldoorlog ligt de
ontwikkeling niet alleen stil, maar door
de bombardementen is het centrum van
Eindhoven zwaar gehavend.
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Kaart uit omstreeks 1909 ga voor meer
informatie naar: www.eindhoven-in-beeld.nl

Het hoog spoor is het bepalend onderdeel van de wederopbouwplannen.
Daarnaast moet er een nieuw centrum
komen en nieuwe uitgaande wegen naar
Valkenswaard en Hasselt, naar de
Kempen, naar Tilburg, naar Helmond,
naar Nijmegen en naar Weert. Maar
voor alles moeten er woningen worden
gebouwd. Heel veel woningen.
Eindhoven is goed in het maken van
plannen, ook in het beginnen van de
uitvoering ervan, maar realiseren blijkt
vaak een brug te ver.
En op die plaatsen waar het fout ging en
die zijn er nog al wat, ziet het er in
Eindhoven niet goed uit.
Peter Trommar.

De lantaarnpaal bij de Joriskerk heeft het volgende opschrift.

Dit gedenkteeken werd opgericht ter herinnering aan den eenendertigste december 1919.
Den laatsten dag van het bestaan van STRATUM als zelfstandige gemeente.
(Ton bedankt voor de tip)

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Dag van de Dialoog in de (bijna) Rochusbuurt
Toen ik voor het eerst iemand op de groenmarkt op het Wilhelminaplein
zag dacht wuhhh, Whazz dahhh, wazig! Vorig jaar ontdekte ik dat
iemand die ik graag mocht de organisatie in Den Bosch op zich had
genomen. Toen vond ik het interessant genoeg om ‘ns ’n kijkje te nemen
op de web- site en ve..ek, een dialoogtafel in Eindhoven verder (deelnemer) en in Rosmalen (dialoogleider) verder zit ik enthousiast in
Eindhoven in de organisatie.
Aan een tafel bij bezinningscentrum St.
Joseph (bijna in de Rochusbuurt) maak
ik kennis met twee oud- pastoors, een
missionaris die heel lang in het werk
heeft gezeten, ’n oud- leraar en een bewoonster. Met z’n zevenen maken we er
een mooie twee- uur van. Na afloop ken
je elkaar, heb je naar elkaar geluisterd en
is er gedroomd en voornemens gemaakt.
Wat ’n cadeau!

en bijna in de Hasselbraam. Mocht ik
door dit artikel meer dan de twee personen in de wijk hebben warm gemaakt
dan die ik zeker weet, is m’n missie al geslaagd. Volgend jaar is de tafel bij de
Hasselbraam misschien wel vol.

Bij Jongerencentrum Dynamo

Meer info: www.Nederland in Dialoog of
www. Zuid- OostBrabant in Dialoog, met
mooie verhalen en foto-impresssies.
Ton

In de Rochusbuurt was de Dag van de
Dialoog ook te gast in Brahma Kumaris

In Woensel (ook plechtig)

Oude huizen aan
de St. Jorislaan
Menig buurtbewoner heeft zich al staan te vergapen
aan wat er gaande is aan de St. Jorislaan.
De oude huisjes tussen café Strauss en
het voormalige architectenbureau vóór
de blauwververij stonden al lang leeg.
Iedereen dacht dat ze compleet gesloopt
zouden worden in het kader van de
nieuwbouw van Wooninc.
Daarvóór werden ze nog een tijdlang
gebruikt als ateliers door verschillende
kunstenaars. En nu zien we een zorgvuldige gevelrestauratie! Met veel steunbalken en zorgvuldigheid alom! De daken
en gehele inhoud is verdwenen! Worden
ze opnieuw opgebouwd achter de gevel?
Ik sprak met Herman van Herwaarden
die woont in een nabijgelegen wijk.
Hij vertelt dat hij als bouwkundige
belangstelling had voor de oude gebouwen en met Wooninc. overeengekomen
is om de panden aan te kopen met de
bedoeling om ze te restaureren. En wel
op een heel bijzondere manier!
De vóór en zijgevels blijven staan, met
veel ondersteuning tijdens de bouwwerkzaamheden. Deur- en raamkozijnen
worden vervangen. Verder verdwijnt

alles wat er achter zit. De grond onder
de huisjes wordt geëgaliseerd en deels
opgehoogd, waarna er een nieuwe vloer
word gestort. In deze vloer zijn leidingen
voor vloerverwarming, elektriciteit , gas
en water weggewerkt . Daarna komen de
wanden als grote elementen aangevoerd.
Vervolgens komt er dakbeplating en
gaan de originele dakpannen, aangevuld
met nieuwe, er weer op!
In het voorjaar worden de panden weer
wit geschilderd en dan ziet het er van
buiten uit alsof er niets is veranderd!
Als alles is afgewerkt van binnen ontstaan er drie woningen die van alle
moderne gemakken zijn voorzien, nagenoeg onderhoudsvrij en met uitzicht op
verzorgingshuis Wilgenhof en naar achteren een gezamenlijke tuin met uitzicht
op de oude blauwververij, die daarna aan
de beurt komt.
Een mooie toekomst voor oude gevels in
Eindhoven en in onze buurt!
Henk
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Maria; Lisanne, Josef; Ton, De drie koningen; Paul, Henk en Time,
Engel met kerstmuts; Janine, Herder met schaap; Marga

Even voorstellen: de redactie
Wie zit er elke zes weken weer op de kopij te zwoegen
en wie maakt de buurtkrant op? Bij deze stellen we
ons aan onze lezers voor. En wensen alle Rochusbuurtbewoners mooie kerstdagen en een geweldig 2013.
Tot de volgende krant!
Henk:

“Mijn naam is Henk Aarts en woon in de St. Jorislaan. Ik ben
al sinds 1997 betrokken bij de buurtkrant. Ik schrijf artikelen,
o.a. interviews en doe de acquisitie dus ik bezoek eens per jaar
de adverteerders, bespreek een nieuwe opmaak van de
advertenties en stel de facturen op. Ik vind het contact met
buurtbewoners het leukste.”
Time:

“Het vorige nummer (128) was voor mij de eerste keer dat ik
het Rochusnieuws heb vorm gegeven.
Sinds vier jaar woon ik in de Hoefkestraat. Daarvoor heb ik
ruim dertien jaar in de Blauwververij gewoond en me altijd ingezet voor het behoud van dat mooie stukje Rochusbuurt. Nu
probeer ik dus op een andere manier mijn steentje bij te dragen
aan ‘onze’ fantastische wijk.”

Ton:

Ik ben gewoon lid van de redactie, kan nog actiever. Ik schrijf
het liefst over de reden waarom ik aan dit werk ben
begonnen:
Ik zoek verbinding met ‘mijn’ buurt, want die kende ik nog niet.
Ik wil buurtgenoten hier leren kennen, want in mijn leven zijn
de volgende zaken op dit moment erg belangrijk: o.a. netwerken (voor het vinden van betaalde uren voor werken in mijn
passie), ontmoeten en verbinden, het voeren van de Dialoog
(over een duurzame wereld).
Met het Rochusnieuws wil ik bijdragen aan een gezellige buurt
waarin mensen op een makkelijke manier ‘meedoen’.
Lisanne:

Lisanne ‘alias Maria’ Aarts, ik woon sinds vier jaar in de
Rochusbuurt en schrijf alweer 2 jaar voor de buurtkrant.
U heeft me vast een keer door de wijk zien lopen met mijn twee
jonge kinderen.

Paul:

“Inmiddels ook al weer een paar jaar actief voor onze buurtkrant... Samen met Time verzorg ik de opmaak. In het dagelijks
leven heb ik mijn eigen Grafisch ontwerp buro, dus die uit de
hand gelopen hobby gaat thuis gewoon door :-).”
Marga:

“Hallo, ik heet Marga. Voor het Rochusnieuws schrijf ik graag
stukjes die iets met cultuur te maken hebben. Zoals de serie ‘In
de buurt van Kunst’. Bovendien doe ik wat secretaressewerk.
Dat is niet echt mijn hobby maar is zo gegroeid. Ik zit nu precies drie jaar bij de redactie.”
Janine:

Woon samen met Paul, Anne en Jet in de Willem van
Hornestraat. Werk bij de gemeente Waalre als informatieadviseur. Zit al een tijdje te tobben met mijn gezondheid.
Maar voor die tijd was ik dol op carnaval, stappen, sporten,
shoppen, etc.

Zonder de kerstversierselen: achter Marga, Henk, Time en Ton
											voor Lisanne, Paul en Janine

pagina 14 | Rochusnieuws 129 | december 2012

de Klassieker van:
Valentijn
Valentijn heeft van de arm van een
oude tekentafel een lamp gemaakt
boven de eettafel. Het mechanisme
loopt zo soepel dat je met een klein
zetje van je pink de lamp in de gewenste
positie kunt zetten. De kap is ook
schuin te zetten en je kan dan precies
zien hoeveel graden de hoek is.

Rochus Culinair...
Op 3 november hebben een aantal bewoners van de
Willem van Hornestraat samen gegeten in het buurthuis. Een ideale plek! Meestal organiseren we een
straat-etentje bij warm weer en gaan we buiten zitten.
Nu was het er in de zomer niet van gekomen dus zijn
we naar het buurthuis gegaan.
Lekker gemakkelijk: iedereen neemt iets lekkers mee, zorgt
zelf voor bord-bestek-drank en we hebben een gezellige
avond. De bar stond overvol met prachtige geurende gerechten. Er waren oesters, twee soorten soep, vleespastei, salades,
zelfgebakken brood, gehaktballetjes, kippenvleugeltjes, vis en
vegetarisch, kortom voor ieders smaak was er ruim
voldoende.
Voor de kinderen was er een tafel apart met pannenkoeken,
versierde lolly’s en andere smakkelijkheden (geen schrijffout)
die kinderen lekker vinden. Voor Rochusculinair krijgen jullie
twee recepten, een snelle en eentje met meer werk.
Maar beiden heel lekker!!

Geroosterde pompoen
Snij de pompoen, bij voorkeur een flespompoen, in plakken
van 1-2 cm dik. Verwijder de zaden en de draden rondom de
zaden. Besmeer de pompoen met olijfolie, zout en peper.
(dit kan je eventueel in een plastic zak doen en alles even door
elkaar husselen). Leg op bakpapier op de bakplaat of in een
schaal. Schuif in een oven van ca. 200-220 graden.
Prik na 15 minuten met een vork in de pompoen. Als dat
gemakkelijk gaat is pompoen gaar. Leg de pompoen op een
bord of schaal, serveer met knoflook- yoghurtsaus en versier
met geknipte krulpeterselie.

Antwerpse Vleespastei (voor 8 personen)
Voor het deeg:
• 400 gr bloem en 2 eetlepels voor het bestuiven • 1 ½ theelepel zout
• 75 gr boter • 2 eieren

Voor de vulling:
•
•
•
•

250 gr gekookte ham in dikke plakken • 1 bosje peterselie
1 dl droge witte wijn • 1 ui • 600 gr half-om-halfgehakt • 1 ei
1/8 liter slagroom • 2 teentjes knoflook
Zout, peper en nootmuskaat

Deeg:

Kneed de bloem, het zout, de boter, 1 ei en 1 dl water tot een
soepel deeg. Verpak het deeg in plasticfolie en laat het 1 uur
in de koelkast rusten.
Vulling:

Snijd de ham in blokjes en hak de peterselie fijn. Schep ze
door elkaar en zet het mengsel in de koelkast. Snipper de ui.
Pureer in een keukenmachine het gehakt, een ei en de
slagroom (eventueel in twee porties). Schep het ham mengsel
er door.
Verwarm de oven voor op 175°. Vet een springvorm van 22
cm in. Klop een ei los. Bestuif het aanrecht met bloem. Rol
het deeg dun uit. Snijd uit het deeg een deksel die even groot
is als de springvorm en bedek de springvorm met de rest van
het deeg. Snijd blaadjes uit stukjes die over blijven. Vul de
vorm met het gehaktmengsel en strijk het glad. Leg het deksel
er op en druk die langs de rand vast. Boor met een appelboor
een gaatje in het midden van het deksel en de pastei. Bestrijk
de deegblaadjes met ei en leg ze op het deksel. Bestrijk het
deksel met ei. Bak de vleespastei en het midden van de oven
in 1 uur goudbruin en gaar. Serveer de pastei warm.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
De Buut:

Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

17 dec	20.00-22.30 uur Lezing over de geschiedenis van Eindhoven,
toegang gratis
28 dec
filmavond Friday night at the movies 20.15-23.00 uur,
toegang 1 euro
11 jan
20.00 uur nieuwjaarsborrel, toegang gratis
25 jan	
Filmavond Friday night at the movies 20.15-23.00 uur,
toegang 1 euro

In januari en februari gaan we weer door met de kinderknutselmiddagen:
Woensdag 16 januari 2013
Maandag 28 Januari 2013
Woensdag 6 februari 2013
Maandag 25 februari 2013
Woensdagavond 9 januari 2013 introduceren we een nieuwe aktiviteit:
De stop je sok, haak, brei, verstel samen je kleding avond.

Het idee is om samen te komen om al je kledingverstelwerk of haak en
breiprojecten te doen. Dit is en veel gezelliger en we kunnen elkaar helpen waar
nodig! Het is een voorproefje op het repair-cafe!
Dus spaar je kleding met gaatjes, losse knopen en ander knutsel en verstelwerk
op tot 9 januari! We beginnen om 20.30 tot 22.30 uur. Tot dan!
Aanmelden bij Carlijn: 06-43 89 46 99
Agenda activiteiten Cafe de Oude St. Joris
Pastoor Dijkmanstraat 25

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

18 dec	Dylan Adrian & Fabian; Young songwriter night,
twee natuurtalenten op gitaar!
25 dec
geen programma i.v.m. Kerstmis
1 januari
geen programma i.v.m. Nieuwjaar
8 januari
Tracey Brown, Folk/pop uit de UK
15 januari	Marcel Verbeek, Young songwriter night,
mooie liedjes uit Nijmegen
22 januari	The Mississippi Delta Brothers,
lekker opwindende rootsy rock&roll
29 januari	The Barflies
Swingende alternatieve ballroom Jazz

Aanvang 21.00 uur
De toegang is gratis, de avonden worden mogelijk gemaakt door een vrijwillige bijdrage
in de fooienpot .
Meer informatie kun je vonden op Facebook onder de naam Blue Border Folk Club, soms zijn er
ook onverwachte sessie avonden of andere muzikale activiteiten, dat wordt dan via Facebook bekend
gemaakt.
O, ja er wordt ook nog een beetje geklust in de buurt...

					Pietenmiddag in

			 de Rochusbuurt
Op woensdagmiddag 28 november
was er een enorme bedrijvigheid
te zien in het buurthuis en de
speeltuin. Wel vijftig kinderen,
groot en klein, sommigen zelfs in
mooi pietenpakjes, verzamelden
zich rond de Buut in afwachting
van twee zwarte pieten.
Het geduld van de kinderen werd even
op de proef gesteld, maar gelukkig
konden zij zich vermaken met knutselen,
spelletjes en allerlei lekkers dat klaar
stond. Er zijn heel wat mooie tekeningen
gemaakt en door een paar handige meiden ook een paar pietenmutsjes.
Om twee uur was het dan zover. Twee
zwarte pieten stonden op de stoep bij de
Buut. Gelukkig hadden ze de weg naar
ons nieuwe buurthuis weten te vinden!
Voor de pieten stond een mooie, grote
bank klaar waar ze eens lekker gingen zitten. Niet om uit te rusten van de reis,
maar om sinterklaasliedjes te zingen met
alle Rochuskinderen: soms héél hard,
soms héél zacht.
Toen we waren uitgezongen, konden we
van het mooie herfstweer gaan genieten
in de speeltuin. Eén van de pieten deed
spelletjes met de grote kinderen, terwijl
de andere piet de kleine kindjes wat lekkers kwam brengen. Maar om zomaar
een handje snoepjes aan te nemen van
zwarte piet…, dat was nog wel een beetje
spannend voor sommige kleintjes.
Gelukkig hadden ze een mooie, grote
capuchon op hun jas waar piet die
pepernoten ook in kon doen.
Toen alle spelletjes waren gespeeld, alle
kleine handjes waren geschut en piet een
keer van de glijbaan was gegleden, was
het tijd voor de pieten om weer te
vertrekken. Fijn dat ze even wat tijd voor
ons konden maken in de drukke voor
bereidingen voor pakjesavond. Hopelijk
komen ze volgend jaar weer terug om
er met de kinderen van de Rochusbuurt
weer net zo’n gezellige middag van te
maken! “
						Hanneke
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Puzzel

gezocht...
Webmaster gezocht op vrijwillige basis voor de
website van de Rochusbuurt.

B a	k	 v	r	e	d	e	k	 l
a	d	r	p	i	e	k	e	k	 i
l v a	r	s	r	 t	e	e	c
r	e	n	d	i	e	r	e	r	h
k	n s	b	j	 s l	e	 s t
a t	b	k	t s	d	 s t	m
a	e	 a	b	e	 i i t	m	 s
r	p	 o	r	n s	r	 a a	k
t o	r	e	z	e	 l l n s
m	a	r	 i a	j	e	 z u s
Streep onderstaande woorden weg. De resterende letters vormen de oplossing:
kerstman
maria
stal
bal
kaars
krans
pakje

ster
diner
kaart
kribbe
piek
vrede

grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 18 december, 5, 15 en 29 januari

Groene bak
Dinsdag 8 en 22 januari

Oud papier
Woensdag 19 december, 2, 16 en 30 januari

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

oplossing: kerstmis

advent
ezel
kerstboom
licht
rendier
arreslee
jezus

Informatie bij Roland Heijman
mailadres: rolandheijman@upcmail.nl

Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

