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Lezing Eindhoven deel 2

Maandag 25 februari hebben Peter Trommar en Frits Roelofs hun
tweede lezing over de ontwikkeling van Eindhoven gegeven. Deze keer
met de nadruk op het centrum.
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Met vallen en opstaan; een nieuw centrum voor
Eindhoven. De realisatie daarvan viel niet mee.
Aan de hand van kaarten, foto’s van vroeger en nu en filmfragmenten proberen we
is die ontwikkeling gereconstrueerd. Niet alleen de resultaten maar ook de littekens
die zij hebben achtergelaten zijn aan de orde gekomen.
Het is het verhaal hoe de snelst groeiende gemeente van ons land (een vertienvoudiging van het aantal inwoners in minder dan 100 jaar) een centrum te geven dat bij de
functie van de stad past.
Na de fusie van 1920 moet Eindhoven een centrum krijgen waar de inwoners van de
zes oorspronkelijke gemeenten zich thuis voelen. Het feit dat we nog steeds weten
wat bedoeld wordt wanneer inwoners uit Tongelre of Strijp zeggen dat ze naar
“de stad” gaan heeft hier natuurlijk alles mee te maken. Sinds het ontstaan van Groot
Eindhoven zijn er veel plannen ontwikkeld en uitgevoerd die Eindhoven de huidige
vorm en uiterlijk hebben gegeven. De 2e wereldoorlog met de verwoestende
bombardementen en de daarop volgende wederopbouwplannen hebben naast de
functieveranderingen die onze stad in de loop der tijd heeft doorgemaakt een cruciale
rol gespeeld.
Peter vertelde zoals we inmiddels gewend zijn op een bevlogen en inspirerende
manier. Voor hem en Frits (foto en film) een welgemeend Dankjewel!
Marga

Schaften
Het kan inmiddels al aardig gezellig zijn tijdens de donderdagse
lunch. Hier zitten een kunstenaar,
een coach, een therapeut, een
vader met twee kinderen en een
masseur samen aan tafel.
Zelfs twee koppen soep hadden
de oversteek vanuit de privé
keuken gemaakt.
Elke donderdag er even tussen uit in het
buurthuis van 12.30 tot 13.30 uur.
Zelf boterhammen mee nemen,
voor koffie en thee wordt gezorgd.
Graag tot donderdag!
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Buurt-info
Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
Roland Heijman
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 06 43 89 46 99
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
Joris Westerwoudt
joris.westerwoudt@gmail.com

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

Redactioneel 131
Eindelijk, maar dan ook echt eindelijk, begint de lente zich aan te
kondigen. Vorige week was de buurt nog helemaal wit van de sneeuw.
Maar nu die weg is steken hier en daar de eerste lentebolletjes boven
de grond uit.
Wat is er mooier om dan weer een Rochusnieuws op de mat te vinden vol met
wetenswaardigheden over en met de buurt. Ook deze keer van alles wat: van
brandnetelsoep tot foto’s van een gesloopte spuiterij. Maar ook een artikel over hoe
dit krantje van tot stand komt en vooral welke mensen daarvoor zorgen. De Buut
komt ook weer uitgebreid aan bod. Logisch want dat is toch “de” fysieke plek waar
wij buurtbewoners goed samen kunnen komen. Er zijn plannen om de Buut eens
goed onder handen te nemen. Van horen zeggen heeft dit tot flink wat discussies
geleid op Facebook, ook deze is geplakt en geknipt in dit krantje. Toch is deze
discussie voor mij een reden om, na jaren uitstel, eindelijk eens lid te worden van
Facebook. Ik hoop dat we weer een leuk en fijn krantje hebben gefabriceerd.
Als je wat mist, leuk zou vinden, of iets stom vind of … schroom niet reageer en
lever je eigen kopij aan.
rochusnieuws@gmail.com

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

Kopij Rochusnieuws 132

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

Janine namens de Redactie

tel: 212 95 65

Eind april 2013 verschijnt de volgende Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met woensdag 3 april a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18 of W. van Hornestraat 19.

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
Frank van de Tillaert
f.vd.tillaert@eindhoven.nl

tel: 14040

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
info@polyground.nl

tel: 296 88 44

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

Bezorgers van het Rochusnieuws!
Zo lang ons buurtkrant bestaat, zo lang bestaan al de bezorgers er van.
Dat is natuurlijk logisch, maar voordat het zover is, valt er nog heel wat
te doen! En het is niet altijd even gemakkelijk om te organiseren.
Nadat één van onze opmakers (deze uitgave neemt Paul die voor zijn rekening)
de krant helemaal heeft samengesteld uit
alle kopij en de advertenties, wordt deze
digitaal naar onze ‘huisdrukker’
gestuurd. Dat is ‘Puntscherp’ op de
Hastelweg. We spreken steeds af wie de
kranten daar ophaalt op het afgesproken
tijdstip. Dan worden de dozen afgezet op
het adres waar de kranten worden
verdeeld. Sinds lange tijd is dat Ine
Chatrou in de St. Jorislaan. Zij heeft dan
al vooraf enkele keren gemaild met alle
bezorgers van haar lijstje met de mededeling dat de krantjes er weer aankomen
en dat ze op een afgesproken tijdstip
kunnen worden opgehaald.
Vervolgens telt zij de krantjes af en
maakt stapeltjes, voor iedere bezorger
één. De ene bezorger heeft een enkele

straat, de ander heeft er meerdere.
In totaal zijn er zo’n 9 bezorgers actief
iedere keer weer. Toch komt het wel eens
voor, dat iemand het vergeten is of ziek
of op vakantie. Dan moet Ine de
‘reserve’ bezorger inschakelen, die komt
dan dus eigenlijk meestal te laat. Vandaar
dat u soms de krant op verschillende tijdstippen in de bus krijgt.
Ook hebben enkele bezorgers een extra
taak omdat ze een presentie-exemplaar
bij de adverteerders moeten afleveren.
Die moeten er van op aan kunnen dat de
advertentie die ze vooraf hebben besteld,
ook daadwerkelijk geplaatst wordt.
De volgende keer willen we eens een
bezorger van het Rochusnieuws aan het
woord laten.

Sloop lakspuiterij

Al ruim 30 jaar een vertrouwde
rouwde naam
r
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Voor u geknipt...

Whazz dah?

Gezocht...

Redactielid gezocht,
met frisse ideeën om
het blad minstens zo
goed te houden!

Van de buurtagent
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Onze buurtagent, Erwin Melis

Kijk op http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html …
Meldkamer geeft door dat er opnieuw gestrooid gaat worden in en rond eindhoven. #gladdig
26/27 jan

Goedendag buurgenoten!

Vinden jullie het Rochusnieuws de
moeite waard? Wil je er voor zorgen
dat het Rochusnieuws dezelfde of
nog méér inhoud krijgt?
Wilt u boeiende redactie- meetings in
de Buut bijwonen waarbij je helemaal
bijgepraat raakt over de laatste
ontwikkelingen in de buurt?
Of wil je het gewoon op je nemen om
regelmatig mee te schrijven in het
Rochusnieuws?
We zijn niet wanhopig op zoek naar
nieuwe redactieleden, maar willen op
tijd voor vernieuwing in de redactie
zorgen. We stellen bij hoge uitzondering één en zelfs… bij leuke reacties
twee (!)vacatures extra open!
Heb je belangstelling dan nemen we
altijd eerst even contact op.
Stuur een kort bericht naar ons e-mail
adres met je gegevens.
rochusnieuws@gmail.com

Er loopt een man in de rochusbuurt aan
te bellen (24 u!) met een verhaal over
zonder benzine staan in de berenkuil....
Onze buurtagent, Erwin Melis,
Er loopt een zwerver met een rood Jack
heeft aangegeven dat we het
door de rochusbuurt, belt aan met vage
nieuws over onze wijk vanuit de
smoes. Ik ben niet in dienst, bel 0900politie Brabant Zuid-Oost via zijn
8844 bij een verdachte situatie of 112 als
twitteraccount kunnen volgen.
het erg spannend word. #doen #zijnweVandaar dat we de tweets van
voor. Was de man kalend bovenop, bruide laatste maanden hieronder
ne pl schoenen geen tanden? ± 35 jr
verzameld hebben.
blank? Rode jas met letters op de mouw?
Heb het rond 0:00 gemeld bij de politie.
12 Jan
Ook bij ons aan de deur geweest.
Autoinbrekers weten vaak feilloos dat U Goed gedaan.
een ipad of laptop in uw auto achterlaat.
Dus laat die niet achter....de schade is 18 feb
groot. Voorkomen. Hoe laat je ze weten Middagdienst, vanmiddag werken in
dat je geen ipad achter laat? Schade blijft burger( aanpak drugsoverlast) tussennm even groot ook al liggen ze er niet door even overleg bij De Boei op de
toch? Door er geen achter te laten, ze Stratumsedijk. #endezonschijnt.
sporen deze app op. Oh echt? Goed dat
je het zegt! Zoeken ze naar ‘activiteit’? 23 feb
D8en wij eerst ook maar is niet zo. Gaat Afgelopen nacht woninginbraak op de
om een app met accu, dat kunnen ze ST.Jorislaan geweest. Buit laptop, ruimte
opsporen. Autoinbrekers gebruiken niet afgesloten geen braaksporen.
apparatuur om elektrische apparaten in je #studentenhuis. Goed hang en sluitwerk
auto’s op te sporen zoals laptops ipads helpt dit voorkomen
etc. #nikserin.......nikseruit.
22 jan

Nog steeds veel woninginbraken in #ehv
wil je weten wat de #politie doet of wat
jezelf kan doen?

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

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

Sint Jorislaan 38 - 5611 PM Eindhoven

d

www.nieveeninter i o rs tyl i n g. n l
info @nieveeninter i o rs tyl i n g. n l

ww
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KidzzzzTalk estafette
In de vorige Rochusnieuws stond Martijn Huybregts in de
kidstalk. Deze keer is Flo van Kollenburg aan de beurt.
Wie ben je?

Ik ben FLO van Kollenburg. Ik ben 7 jaar oud. Mijn ouders zijn Pappa Koen,
Moeder Maaike. Ik heb ook nog een broertje Storm en een zusje Liv.
Ik ga naar de Hasselbraam en zit in groep 4.
Wat is je lievelings:
Les op school
Begrijpend lezen
Eten
Pannenkoeken en spruitjes
Vakantieland
Frankrijk
Snoep
Loly
Kleur
Blauw
Dier
Paard,dolfijn en orca
TV-programma
Checkpoint.
Waaraan heb je een hekel, wat vind je stom?

Ik vind ruzie maken het stomste
Wat zijn je hobby’s?

Mijn leukste hobbies zijn dansen, knutselen, buitenspelen, tekenen en lezen
Wat is een goede/slechte eigenschap?

Ik ben goed in dansen en ik ben slecht in voetbal.
Van welke muziek hou je?

Ik vind Ilse de Lange de beste zangeres.
Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?

Omdat je veel leuke dingen hier kunt doen. Rommelmarkt of leuke dingen in
de Buut of Sinterklaas in de Buut of camperen in de speeltuin
Wat wil je later worden?

Ik wil later Orca en dolfijnen trainer worden.
Flo wil Lotte de Haan de volgende keer in kidstalk.

Schoonheidssalon

studio
A
Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24

Kinderpagina!!
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esem r vlierbloesem aan de vlier.
Vlierbenlodan
zit er wee

Nog even
ken in de herfst is het
Zoals we bramen kunnen pluk
e te plukken. Je kunt er
leuk om vlierbloesem in de lent
thee of pannenkoek
van alles van maken limonade,
helemaal open zijn en
Pluk alleen de schermen die
jes tussen zitten.
waar nog geen bruine bloemet
pt.
Hieronder een superlekker rece

Gefrituurde vlierbloesem
Je hebt nodig:
Vlierbloesemschermen
100 gram bloem
1 ei
1,5 dl lauw water
zout
olie (arachideolie bijv. is
goed om in te frituren)

het ei, water en een
Maak een beslag van de bloem,
men vast aan het
snufje zout. Hou de bloemscher
Frituur ze door ze op
ag.
steeltje en doop ze in het besl
laten zakken of vast te
een spatel in de hete olie te
dit steeltje lang genoeg is
houden aan het steeltje (mits
).
en heel voorzichtig natuurlijk!
goudbruin zijn, laat ze
ze
als
it
eru
n
rme
sche
de
Haal
en serveer ze met
ier
pap
even uitlekken op keuken
el als handvat,
enk
t
dien
ltje
stee
poedersuiker. Het
deze niet opeten.

Lentemoppen

Lentekriebels?
De Lente begint aan te komen, we worden
vrolijker, actiever en hebben meer energie.
Waarom krijgen we lentekriebels?
Dit heeft onder anderen te maken dat
we meer zonlicht opvangen. We worden
verliefd als de zon begint te schijnen, de
vogeltjes leggen eieren en buiten ruiken
we de frisse geur van al het nieuwe groen.
Het wordt een beetje warmer en de dagen
worden weer wat langer. Daardoor willen
we meer buiten zijn en de winter achter
ons laten en daardoor krijgen we dus ook
weer meer zonlicht.

Tekenleraar: “Waarom heb je nog niks getekend?”
Leerling: “Dat heb ik wel, dit is een grazende koe.”
Tekenleraar: “Waar is het gras dan?”
Leerling: “Dat heeft de koe opgegeten.”
Tekenleraar: “Maar ik zie helemaal geen koe!”
Leerling: “Denkt u soms dat een koe in de wei blijft staan, als er helemaal geen
gras meer is?”
Op straat loopt een man vrolijk te fluiten. Een voorbijganger spreekt hem aan:
“Meneer, weet u wel dat u twee verschillende schoenen aan heeft?!”
Antwoordt de vrolijke man: “Ja, leuk hè? En thuis heb ik nog zo’n paar staan!”
Hanneke zit met haar moeder in de trein en ziet buiten voor het eerst een pauw.
“Kijk mama, daar staat een kip in bloei!”
Wat gebeurde er met het domme blondjes ijshockey team in de lente?
Ze verdronken
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PERSbericht:

Eindhoven krijgt er een bijzondere bakkerij bij.
Stadsbakkerij Broodt!
Stadsbakkerij Broodt is een bakkerij die heel erg lekker broodt
bakt. Dat is ons belangrijkste doel. We bakken biologisch
broodt op kleinschalige en traditionele wijze. Dat wil zeggen
met biologische ingrediënten, met desem (dus geen gist), meel,
water en zeezout. Broodt dat je aan vakantie doet denken en
waar je niet van af kan blijven.
In de winkel is een zitgedeelte met gratis wifi waar je een belegd
broodtje kan eten of een lekkere koffie kan drinken met een
stuk huisgemaakt gebak er bij.
De thema’s van Broodt zijn eerlijk, eenvoud, biologisch, kleinschalig, ambachtelijk, lokaal en heel erg lekker. Geen fratsen
maar terug naar de bron. Broodt dat je aan vakantie doet
denken. Je zou het karakter van Stadsbakkerij Broodt kunnen
typeren als “traditioneel innovatief ”. Naast het traditionele
assortiment gaat Broodt vanuit de traditie innovatieve
producten bakken. Andere vormen, nieuwe combinaties van
smaken. Vergelijkbaar met wat er gebeurt in de moderne
keuken, maar dan op broodtgebied.
Het meeste werk wordt met de hand uitgevoerd, zoals het
kneden en vormen van het broodt. Er wordt gebakken met een

steenoven. De manier waarop we bakken is gekozen omdat dit
het lekkerste broodt oplevert.
Het bereiden van het broodt wordt in het volle zicht van de
klanten gedaan. Het is een schitterend ambacht dat door
iedereen gezien mag worden. De sfeer in de winkel wordt
samen met de klanten gemaakt door de bakkers, het
winkelpersoneel en het interieur,. We creëren een aanstekelijk
enthousiaste sfeer met veel lol, humor en plezier. Het kopen
van broodt wordt hierdoor een belevenis. Samen met de unieke
broden, andere baksels en broodt gerelateerde artikelen
creëren we een uniek bakkerijconcept.
Stadsbakkerij Broodt wordt gevestigd in een ruim en licht pand
aan de Smalle Haven 101. De winkel grenst aan de achterzijde
aan het Karel Vermeerenplantsoen waar een terras komt.
In de winkel zal ruimte zijn voor jonge ontwerpers om werkt
te exposeren dat gerelateerd is aan broodt en voeding. Wij ambiëren om bij te dragen aan het creatieve klimaat van Eindhoven.
Op 1 maart krijgen wij de sleutel van ons pand. Na een flinke
verbouwing zullen wij op zaterdag 1 juni open gaan. Over een
openingsstunt wordt nog hard nagedacht….

Sloop loods
Op 14 februari, jawel Valentijnsdag, wordt door een
asbestsaneringsbedrijf gestart met het verwijderen
van het dak van de loods op het Joep Jansen terrein.
In twee dagen is de klus geklaard en er blijft een
loods met open dak over.
Hoe lang zal hij nog blijven staan?
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Rochus Culinair...
Voorjaarsgerecht: brandnetelsoep
Het ziet er nog niet naar uit... maar het voorjaar komt
er toch ècht aan... volgens de kalender.
En bij voorjaar hoort een voorjaarsrecept. Maar geen
nood: je kunt het op elk gewenst moment eten.
Helaas nog niet op je terras of balkon, maar dat komt
vast wel. We kijken er naar uit!
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ons brandneteltopjes
2 runderbouillonblokjes
1 liter water
2 sjalotjes, heel fijngesneden
35 gram bloem
Peper
Zout
snufje nootmuskaat
een flinke scheut room of creme fraiche
2 hardgekookte eieren

Bereidingswijze:

De brandneteltopjes goed schoonmaken in ruim water.
De uitjes fruiten en de topjes met een klein scheutje bouillion
smoren. Bloem toevoegen en dan langzaam de bouillon erbij.
Peper en eventueel zout en nootmuskaat erover heen.
10 minuten zachtjes doorkoken en vervolgens de room of
creme fraiche toevoegen. Hardgekookte eieren in plakjes
snijden en met de soep serveren.
mijnreceptenboek.nl

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Café de buut is dood,

leve de Buut

In 1995 vestigde café de buut zich op de hoek van de Hoefkestraat en de
St. Rochusstraat. De eerste uitbater was Ronald Hetterscheidt, later werd
het café overgenomen door Wim van Stiphout onder dezelfde naam.
Zo’n zes jaar geleden kwam het café leeg te staan. In verband met
nieuwbouwontwikkelingen besloot Wooninc. het pand op te kopen, de
etage als appartement te verhuren en het cafégedeelte in bruikleen te
geven aan deze bovenburen.
Tevens wilde Wooninc. de grond onder en om het oude buurthuis benutten voor nieuwbouw. De gemeente vond dat goed
op voorwaarde dat Wooninc. een nieuw buurthuis ter beschikking zou stellen aan de Rochusbuurtvereniging. In eerste instantie wilde Wooninc. het nieuwe buurthuis onderbrengen in
de voormalige Blauwververij, maar nadat deze panden verkocht werden aan een particulier, moest zij op zoek naar iets
anders. Het werd voormalig café de buut.
Afgelopen zomer is er door een groep buurtbewoners hard gewerkt om het pand weer enigszins toonbaar te maken. Naast
het wegschilderen van alle jarenlang aangekoekte nicotine, is er
vooral erg veel gepoetst. Verder is een tijdelijke berging gemaakt, de elektra weer veilig gemaakt, licht aangelegd, toiletten
gerepareerd en de verwarming in orde gemaakt. Kortom we
hebben nu een ruimte die bruikbaar is: de Buut,
Ontmoetingsruimte Rochusbuurt. En dat is te merken, na een
trage opstart, wordt het pand steeds intensiever gebruikt.

Daarnaast willen we de huidige bar vervangen door een nieuwe
keuken annex buffet, die dwars geplaatst wordt en daarmee de
huidige ruimte in tweeën deelt. Hierdoor wordt de voorste
ruimte onafhankelijk bruikbaar van de achterste ruimte en
dient de keuken tevens als geluidsbuffer tussen deze twee ruimtes. Dit levert een extra ruimte op van zo’n 30 m² aan de voorzijde. Het buffet is aan twee kanten te openen, waardoor, bij
buurtfeesten en dergelijke, toch weer de beleving van één ruimte ontstaat.
Michiel Mulder heeft hiervoor een ruimtelijk ontwerp
gemaakt:

Een buurthuis heeft duidelijk een andere functie als een café.
In de voorwaarden bij het huurcontract met wooninc. staat dan
ook nadrukkelijk dat we het pand niet als café mogen uitbaten
en dat we de tapinstallatie – voor zover hij nog aanwezig is –
niet meer in gebruik mogen nemen. Bovendien zou concurrentie met de bestaande horeca in de Rochusbuurt oneerlijk zijn!
Daarnaast lopen we bij het beheren van het buurthuis tegen
een aantal zaken aan. Een groot gedeelte van de Buut is op dit
moment niet bruikbaar door het halletje bij de entree en de
grootte en plaats van de huidige bar. Hierdoor is eigenlijk alleen de achterste 50m² bruikbaar voor activiteiten. Het voorste
gedeelte hangt er op dit moment eigenlijk maar een beetje bij.
Verder is de houten vloer zo slecht dat hij niet schoon te houden is. Het sanitair is dermate verouderd, dat het eigenlijk vervangen moet worden. De huidige keuken is feitelijk onbruikbaar.
De geluidsoverlast, met name naar de bovenburen, levert ook
weleens problemen op. En er is een gebrek aan opslagruimte.
Dat bij elkaar heeft het plan opgeleverd om komende zomer
een verbouwing uit te voeren. Een kleine verbouwing die echter wel veel geld kost. We willen de houten vloer verwijderen
en een marmoleum vloer laten aanbrengen. De huidige toiletten worden vervangen door moderne hangtoiletten. De huidige keuken willen we in gebruik nemen als opslag voor grote
(buiten)materialen en als poetskeuken, en de kelder inrichten
als opslag voor kleine spullen.

Een dergelijke verbouwing kost veel geld, te veel om alleen gedragen te worden door de Rochusbuurtvereniging. Wij willen
daarom voor deze verbouwing een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is
in het leven geroepen onder andere om dit soort initiatieven te
ondersteunen.
Namens het bestuur,
Frank van der Laak, beheerder de Buut
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Roddel en achterklap
… of een vorm van bewonersparticipatie?
Eén ding is zeker: het plan om de bar uit het buurthuis te verwijderen
zorgt voor een levendige discussie. De poll op Facebook toont meer
tegenstanders dan voorstanders van het plan. Wordt vervolgd?
J:	
Deze week gelezen in het ED; Er is subsidie
aangevraagd om onder meer de bar te verwijderen....
Dit om meer ruimte te krijgen. Wat vinden de
buurtgenoten ervan? Moet de bar in de Buut Blijven?
Ja		
16 stemmen
Nee		
4 stemmen
Maakt mij niet uit 1 stem
A:	
Houden zoals het is: het wordt vast weer een café,
ooit, gerund door de buurt!’
M:

Ik vind de bar wel iets toevoegen...

S:

Bar weinig ruimte....

J:

Bar en boos !

M:

Bar-le-Duc

J:

Bar ack-obama

K

Ik zou het jammer vinden als ie er uit gaat

P

De deur BARricaderen!

E

Bar moet blijven

J

Bar bapappa

G	
erBARmelijk gezeur, eruit die bar en ruimte voor
activiteiten!
L:	
Ik ben nieuw hier, maar vraag me af: waarom is daar
dan subsidie voor nodig?
Welkom in de Rochusbuurt! Ik weet ook niet hoe
J:	
het zit met die bar icm subsidie maar denk dat het
antwoord vanzelf hieronder gaat verschijnen :) ik
geloof dat met het verwijderen van de bar, bar weinig
effectieve ruimte zal worden gewonnen! G., dit is geen
gezeur maar bewonersparticipatie
N:

Is er ruimte gebrek dan!

M:

BewonersBarcipipatie

M:

Bar celona

M:

Bar bados

M:

Ge Bar entaal

A:	
Die bar moet op de lijst van monumenten .. Maar ff
serieus: zo gauw als ie gesloopt is komt er iemand met
een voorstel om een bar in het buurthuis te bouwen
want dat is veel gezelliger... En daar is dan weer subsidie
voor nodig... En bij het eerste het beste buurtfeest
willen de mensen toch weer een tappilsje en gaan ze een
tap annex bar huren... Never change a winning team ...
De Buu(r)tbar!!
O:	
Ik houd me te weinig bezig met de Buut om te weten
of het echt nodig is. Houd dit plan tegen het langere
termijn plan (welk, waar wie...???) en dan zien we wel
of het nodig is.
V:	
voor verwijderen van de bar, want: de buurt krijgt
geen tapvergunning. De Buut is geen café maar een
buurthuis. Zonder bar kan een multifunctionele
ruimte gecreëerd worden.
A:

klinkt allemaal zo seventies...;-)

S:	
Of je er een biertje kunt tappen is niet aan de orde,
maar is het nodig? Er zijn ook genoeg activiteiten
waarbij een bar wel handig en sfeerbepalend is.
O:	
Ik zie deze discussie als een milde vorm van anarchie
want... het is een soort mini- enquête over wat de buurt
wil met de Buut. Dat is ‘ons’ nooit gevraagd. Leuke
discussie dus
J:	En zoals we zien: de meeste stemmen gelden!
Nu nog niet afbreken dus. Zo’n discussie via internet
is echt 2013, niet seventies A.
H:

Stukje d’r af iedereen blij

Als iemand serieus mee wil denken over onze buurt
C:	
zoals bijvoorbeeld het buurthuis, ben je van harte
welkom in een van de commissies!
Je kunt je bij mij melden!
D:	
Voor een glaasje grenadine en een portie beukennootjes
hebben we toch echt een bar nodig in ons praathuis,
huuuu!!!
Het toetreden tot commissies is een stuk interessanter
F:	
met een bar. Een bar werkt relativerend. Het brengt
ook cohesie in de buurt. Aan een bar maak je nieuwe
vrienden... en nieuwe vrienden is zo 2013!
O:	
Carlijn: constructief! Ik wil één (lees 1) keer meedenken. Ik houd van grenadine.
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Gezocht...

Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

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

Activiteitenagenda de Buut
Kinderknutselmid

Woensdag 13 maa
rt
Maandag 18 maa
rt
Woensdag 10 april
Maandag 22 april

Coole Kids Club

dagen: 1,- per kind
14.00-15.30 uur
15.30-17.00 uur
14.00-15.30 uur
15.30-17.00 uur

Zondag 17 maart

.

Grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 12 en 26 maart, 9 april

Groene bak

15.00-17.00 uur

Dinsdag 19 maart en 2 en 16 april

Friday night at th

e movies

Vrijdag 29 maart
Een film van regis
se

20.15 uur
ur Danny Byole

Samen lunchen?

Informatie bij Roland Heijman
mailadres: rolandheijman@upcmail.nl

Vrijdag 26 april
20.15 uur
Een film van regis
seur Steven Spiel
berg

30 uur
Elke donderdag 12.30 – 13.
Broodtrommel mee nemen,
koffie en thee worden gezet
Stop je sok, brei, haak en verstel avond

Donderdag 28 maart van 20.30 tot 22.30 uur

Oud papier
Woensdag 13 en 27 maart, 10 april

Plastic, Glas
Dagelijks: Hertog Hendrik van Brabantplein &
de containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 600 stuks in
de Rochusbuurt.
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juistheid of volledigheid van de informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan ook
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