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Camping ‘De ROCHUS’
Vrijdag 28 juni is het weer zover en opent Camping ‘De Rochus’ voor
het derde jaar haar poorten!
Voor 1 nacht kunnen buurtbewoners,
jong en oud, hun tentje opzetten in de
speeltuin. Van vrijdag 15.00 uur tot
zaterdag 11.00 uur. (Kinderen mogen
alleen onder toezicht blijven slapen).
Deelname is gratis, maar het is de
bedoeling dat iedereen zelf eten en
drinken meeneemt.
Vrijdagavond en zaterdagochtend eten
we samen en maken van al het eten een
groot buffet!
Verder hebben we natuurlijk vrijdagavond een campingborrel gepland!
Er wordt gezorgd voor een wc in de
speeltuin en de Buut is open, dus we
kunnen weer samen met een toilettas onder de arm, onze tandjes gaan poetsen!

Het zou leuk zijn als iedereen eigen campingspelletjes meeneemt!
Bij slecht weer vermaken we ons in het
buurthuis.
Wil je niet kamperen? Ben je natuurlijk welkom om toch te komen eten
en borrelen! De Camping zit snel vol
dus meldt je gauw aan!
Groetjes, Aagje en Carlijn

Aanmelden of vragen?
Aagje:		 06 - 52 43 72 82
Carlijn: 040 - 21 25 512
carlijnjoost@hotmail.com

Redactioneel
Social media en vrijwilligerswerk
Dhazz dah?
Geknipt voor u, De verlichting
Van de buurtagent
Books 4 life, Kidzzzz Talk Estafette
Kinderpagina
A ver Y
Plantenbeurs
Facebook, roddel en achterklap
Start Repaircafé Stratum
Oproep Rochusfeest
Aangeboden, Whiez dah?
De Burgh
Laatste nieuws
Glasvezel in Stratum
Klimmen tegen MS
Rochus Culinair
Cursus kunstgeschiedenis in de Buut
Agenda, Grijs, groen, papier, Colofon

Rochus
Rommelmarkt

Zondag 9 juni werd de jaarlijkse Rommelmarkt gehouden. In en rondom de
speeltuin was de markt opgebouwd met kramen en kleedjes voor de jonge verkopers.
Ondanks dat de markt officieel pas om 12.00 uur zou starten, was er al vanaf half
11 veel bedrijvigheid in de speeltuin. Het lekkere weer droeg bij aan een zomerse
en sfeervolle dag met onderhandelingen, spelende kinderen en bezoekers die
neerstreken op het terras bij de Buut of het Hoefke voor een drankje en een
praatje. Kortom, weer een gezellig samenzijn in onze buurt!
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Redactioneel 133

Buurt-info
Buurtbestuur
tel: 06 43 89 46 99
tel: 06 34 71 03 34
tel: 211 12 32

Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
Roland Heijman
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

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

Dit is al weer het laatste nummer van de editie 2012/2013 van onze
buurtkrant het ‘Rochusnieuws’. Een zomernummer zonder zomer. Maar
als u dit leest is het waarschijnlijk al lekker weer en staan de meesten van
u vlak voor de vakantie, een goed vooruitzicht! We wensen u alvast veel
plezier en hopen dat u lekker kan uitrusten!
Alvast wat voorpret met het lezen van dit nummer: heet van de naald is het verslag
en de foto’s van de rommelmarkt. Iedereen heeft zijn slag geslagen, volgend jaar
verkoopt u het weer opnieuw als u het gebruikt heeft en het een nader ook gunt!
We hebben de discussie die momenteel speelt over de aanleg van glasvezel voor u
uiteengezet in een pleidooi vóór en tégen. Verder wat over een ander park in de buurt
van onze buurt. Eén van onze redactieleden is bijgeschoold in iets wat we moeten
omarmen, maar waar we ook wel wat moeite mee hebben: social media. Dan is er
nieuws van de inmiddels braakliggende terreinen in onze buurt: wat nu?

tel: 212 70 17

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

Er is een hoorzitting geweest over het nieuwe bestemmingsplan Eindhoven binnen
de ring. Natuurlijk ontbreken onze vaste rubrieken niet, Whazzdah, kidstalk, culinair
en … is er sprake van bommenterreur, nu ook in de Rochusbuurt? U leest er alles
over in dit nieuwe nummer, tot Rochus…
rochusnieuws@gmail.com

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

de Redactie

tel: 212 95 65

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

Kopij voor het Rochusnieuws?

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

Bewonersplatform
Joke Beniers

www.platformstratum.nl

Begin september van dit jaar verschijnt nummer 134 van deze
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 20 augustus a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of Willem van Hornestraat 19.

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
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Cursus Social Media en Vrijwilligerswerk

Dhazz dah?

Op 2 april jongsleden had ik het voorrecht te mogen deelnemen aan de
cursus “Social Media en Vrijwilligerswerk”. Deze werd georganiseerd
door Vrijwilligerspunt Eindhoven. Dit centrum van het Eindhovense
vrijwilligerswerk heeft –heel professioneel- een vrijwilligersacademie
opgezet, waar mensen die in Eindhoven vrijwilligerswerk doen gratis
cursussen kunnen volgen.
Deze cursus werd gegeven door JanWillem Alphenaar, enthousiast lid van de
Social Media Club Eindhoven; deze ontmoeten elkaar 1 x /maand bij ‘Seats to
Meet’ op Strijp S. Zij vervullen een voortrekkersrol op het gebied van social media in Eindhoven. Uit hun koker zijn al
heel wat ideeën gekomen waar Eindhoven
zijn titel als ‘slimste regio’ onder meer
aan te danken zal hebben!
Een initiatief is onder meer de
‘Goedmarkt’
(www.goedmarkt.nl),
waar onder meer vrijwilligers diensten
aanbieden, die kunnen worden ‘gekocht’
door bieders (ondernemers).
In de cursus werd onder meer behandeld
hoe je met ‘facebook’, ‘tumblr’, Youtube,
‘Linked-in’ en ‘Twitter’ kan inzetten voor
je eigen vrijwilligersactiviteit. Aan de
orde kwamen hoe je veilig kunt werken
met de social media, wat er nou zo ‘leuk’
aan is en hoe je er gebruik van kunt
maken. Als redactielid van ‘Rochusnieuws’
ben je in feite met ‘oude’ Social media
bezig, zonder natuurlijk afbreuk te doen
aan de functie hiervan.
Onder meer werd aangekaart hoe je een
fanpagina aan kan maken om je buurtkrant te promoten. Je kunt je eigen pagina onder de aandacht brengen en zorgen
dat je steeds iets nieuws hebt op je site.
Door account en wachtwoord te delen
kun je ook iemand anders machtigen om

Ook na de plaatsing van deze Wazz
Dah in de vorige editie van het
Rochusnieuws, tastte de redactie
nog volledig in het duister...
We hoopten op een toelichting van
de inzender. Dat zou goed zijn voor
de redactionele nachtrust.
iets op je site te plaatsen. In feite doen we Gelukkig kwam de toelichting er
dit al in grote getale door de buurtgroep en blijkt het verhaal achter de foto
niet zo fraai:
Rochusbuurt van Facebook.
Bij Youtube kun je mensen filmpjes laten
zien van je activiteit, zoals een (deel van
een) vergadering! M.b.v. virals (grappige
filmpjes) kun je laten zien wat je doet; en
wat werkt er nou beter om vrijwilligers te
werven?
Linked-in is een wat serieuzer netwerk;
als je naast je baan, vrijwilligerswerk
doet, strekt dat tot aanbeveling. Dit is
ook omgekeerd een methode om vrijwilligers te vinden. B.v. groepen ‘Eindhoven’
of ‘Brabant netwerk’ kunnen iets plaatsen over ‘wij zoeken vrijwilligers’. Ook Helaas was/is het onderwerp op de foto
het stellen van vragen binnen groepen ook niet goed voor mijn nachtrust.
Het was namelijk de puincontainer waar(b.v. groep 040) is mogelijk.
Twitter is verspreid over alle leeftijdgroe- in open en bloot asbest houdende dakpen; b.v. het vliegtuig dat landde op de platen, van de nu gesloopte garage aan de
Hudson werd onmiddellijk nieuws, om- St.Rochusstraat, werden gegooid.
dat meteen na het ongeval, mensen het Dus niet verpakt of nat gehouden.
nieuwtje dmv een ‘tweet’’ verspreiden. Daarbij stond de container op ongeveer
Een advies van Jan-Willem is: laat altijd 50 centimeter van onze tuinafscheiding
de mens achter je bericht zien! Persoonlijk en op twee meter van onze achterdeur.
contact is en blijft belangrijk, b.v. door Vandaar ook de klacht die ik naar
je profiel juist en volledig te laten zien, Wooninc heb gestuurd, nadat ikzelf van
het kastje naar de muur ben gestuurd en
inclusief foto!
Vrijwilligerspunt is goed bezig om hun bijna iedereen die ik aan de telefoon
schare Eindhovense vrijwilligers op te kreeg mij meldde dat de werkzaamheden
leiden middels een ‘academie’! Wie weet veilig verliepen. Helaas is het verhaal nog
zien we binnenkort het digitale resultaat! niet voorbij...
redactie

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Mvg Rotje
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Voor u geknipt...

Stadsverlichting
Sinds maart dit jaar neemt buurtbewoner
Inge Soekardi deel aan het landelijke project
Stadsverlichting. De eerste 2 bijeenkomsten bij
haar thuis waren hartverwarmend.

en positief effect op jezelf en je omgeving. In Amerika zijn er
onderzoeken geweest naar het effect van meditatie op de
criminaliteit in de buurt. Het bleek dat dit minder was..!
In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van
saamhorigheid stimuleren: een uur stilte, een plek waar mensen
zich thuis kunnen voelen bij zichzelf, elkaar en hun
leefomgeving.
Inge stelt haar huiskamer (samen met 663 elders in het land)
ter beschikking voor dit initiatief.
Uit het boek de stilte spreekt van Eckart Tolle:
“Omdat de gedachten voortkwamen uit de stilte, hebben ze
kracht - de kracht om je terug te brengen naar dezelfde stilte
waaruit ze voortgekomen zijn. Die stilte is ook innerlijke vrede, en die stilte en vrede zijn de essentie van je Zijn.’’

Wat is Stadsverlichting? Het is een initiatief van Kris & Tijn
Touber om een cultuur van verlichting te stimuleren. Kijk voor
meer informatie op www.stadsverlichting.nu
In de Volkskrant stond er een aantal keren iets over geschreven. Het klonk Inge mooi in de oren.
Onderzoek toont aan dat wanneer mensen samen stil zijn
er een coherent veld ontstaat. Het heeft een harmoniserend

Wanneer:	de

2e zondag van de maand; 9 juni,14 juli
en 11 augustus

De mediatie is van 20.00 -21.00 uur. Vanaf 19.45 uur kun
je binnenkomen. Als je komt meld je van tevoren aan via
Stadsverlichting of ingesoekardi@gmail.com
Waar:

Pastoor Dijkmansstraat 11

Van de buurtagent

juni 2013 | Rochusnieuws 133 | pagina 5

Verdachte van oplichting
aangehouden op W.Millenbergstrt door mijzelf, ondernemer
zat achter hem aan op Geldropseweg. #oplichter Snap nu ook
waaron hij zo hard rende. De verdachte van de laatste tweet
had nog 237 dgn gevangenisstraf open staan. #oplichter
#stratum

16 april om 5:49 ‘s ochtends

29 april Vannacht Omstreeks 02.15 uur beroving/straatroof
Onze buurtagent, Erwin Melis, heeft aangegeven dat geweest Geldropseweg thv Jumbo. Beroofd van geld en
we het nieuws over onze wijk vanuit de politie Brabant Iphone. 4 negroide daders, iets gezien?
Zuid-Oost via zijn twitteraccount kunnen volgen.
Vandaar dat we de tweets van de laatste maanden
14 mei Vannacht inbreker overlopen op de Geldropseweg
hieronder verzameld hebben.
na achtervolging te voet aangehouden door bewoner zelf.
Overgedragen aan collega’s. #chapeau
15 april Zometeen naar de basisschool “De Hasselbraam”
om daar iets te vertellen over ons vak tegen 94 kleuters. Knip 25 mei Buurtnieuws, afg. DO werd er onterecht gecollecteerd in de rochusbuurt voor opening buurthuis wat allang
en kleurplaten bij #beroependag
Ik op de motor en collega(vader van leerling) komt met de auto. geopend is. Melding van bestuurslid
#altijdleuk
Collega van explosievendienst heeft gisteren op de Geldropseweg een mortiergranaat meegenomen deze werd aangetroffen
na leegruimen woning.
28 mei Wijkupdate” gisterenavond na melding 3 zwervers
uit leegstand Rochusbuurt/Romerohof gehaald. Ziet U een
verdachte situatie bel 0900-8844.

Op de P.Dijkmansstraat is gisterenmorgen een 85 jarige dame
beroofd van haar gouden horloge en armband, dievegge liet
zichzelf vallen de oude dame wilde haar helpen en werd
beroofd. Sign.±40 jaar, buitenlands type kort do haar, zag er
“hekserig” uit #rokenpukkelopkin
29 mei Gisterenmiddag rond half 5.Op het Rochushofje
hebben collega’s na een melding veel graffiti aangetroffen, tas
spuitbussen en een ladder echter geen dader. Iets gezien? nee
oude buurthuis begreep ik.

Na een onwelwording op de Vestdijk een vechtpartij in
Tongelre en een gestolen scooter bij de Jumbo Geldropseweg
gaat de helm aan de kapstok

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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PERSbericht:

Maand van het
Spannende Boek bij

KidzzzzTalk estafette
Lotte de Haan vond heel leuk om de vorige keer in de Kidstalk

Books4Life Eindhoven

te staan. Ze heeft daar een paar reacties gehad van Flo.

De maand juni staat in het teken
van het Spannende Boek. Daarom
heeft Books4Life Eindhoven een
aantrekkelijke actie bedacht.
Geïnteresseerden kunnen in deze
maand voordelig spannende
boeken komen halen: drie voor de
prijs van twee!

Deze keer is het haar beurt om Anne ‘t Hoen te interviewen.

Books4Life Eindhoven heeft een ruime
keuze in o.a. thrillers en misdaadromans.
Daarnaast hebben wij ook een grote en
wisselende voorraad in o.a. romans,
kinderboeken, literatuur, informatieve en
Engelstalige boeken.
Books 4 Life Eindhoven maakt deel uit
van de landelijke keten Books 4 Life die
tweedehands boeken verkoopt voor het
goede doel.
De opbrengst gaat o.a. naar:
Amnesty International en Oxfam Novib.
De Books 4 Life winkel in Eindhoven is
te vinden op de Hertogstraat 2n (in het
verlengde van de Vestdijk).
Voor meer informatie en actuele
openingstijden kijk op
www.books4life-eindhoven.nl en klik
op Eindhoven.
Met vriendelijke groet, I. Stakenborg,
Books4Life PR

Wie ben je?

Ik ben Lotte de Haan en ben 8 jaar oud.
Mijn vader heet Joost, mijn moeder Carlijn
en mijn broertje heet Joost. Ik ga naar de
Regenboog, en zit in groep 5.
Wat is je lievelingsvak? Gym
Wat is je lievelingseten?

Friet en pannekoeken

Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

is
is
is
is
is

je
je
je
je
je

lievelingsland? Nederland
lievelingssnoep? Spekjes
lievelingskleur? Blauw
lievelingsdier? Hond
lievelings TV programma?

Spongebob

Waaraan heb je een hekel?

Als ik Bram pijn doe zegt hij het meteen

Wat zijn je hobby’s?
Met mijn vriendin spelen en pianoles
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Dat ik soms een beetje kattig ben
Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te
wonen, en waarom?

Ja, omdat het er gezellig is.
Wat wil je later worden?

De baas van een speelgoedwinkel.

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk ?
Puk

Kinderpagina!!
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Moppen
Wat is het verschil tussen een vlieg en een juf aardrijkskunde?
Een vlieg is alleen in de zomer lastig.
wat is toppunt van geduld.
een visje op de muur tekenen en wachten tot die wegt
zwemt.
Het is groen en valt van de bergen
een slawine
Jantje zegt tegen zijn vriend: “Ik heb vannacht zes muggen
doodgeslagen. Drie mannetjes en drie vrouwtjes.” Jantjes
vriend vraagt: “Hoe weet je dat het drie mannetjes en drie
vrouwtjes waren?”
Omdat er drie aan de tv hingen en drie aan de spiegel.”
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A ver Y :

zo iets als een mysterie
Op zondag 28 april heeft Veronique Rademaker haar
bundel A ver Y gepresenteerd in het buurthuis.
Veronique schrijft al haar hele leven.
Ze heeft inmiddels een kist vol dagboeken. Herman
Coenen heeft de aanzet gegeven om een bundel uit te
geven met korte teksten van de laatste twee jaar, hij is
schrijfcoach en troubadour.
De teksten zijn zeer persoonlijk en laten
veel zien van zowel moeilijke als mooie
dagen van Veronique. Een dapper project. Zij houdt van geheimzinnigheid en
de metaforen en het taalspel in haar teksten bevestigen dat. Dit word zelfs doorgevoerd in de uitvoering van het boekje
dat met een lint op een speciale manier
dichtgeknoopt zit. Je moet er wel moeite
voor doen en dat is ook de bedoeling; het
openen en sluiten van een boek ervaart
Veronique als een speciaal moment.
De Chinese karakters (meer beeldtaal),
met korte teksten (elfjes genaamd omdat
ze elf woorden bevatten) die tussen de
teksten in staan versterken de mysterieuze sfeer.

Na een korte inleiding door Veronique zelf word zij geïnterviewd door Herman. Ze praat over haar dagboeken, het roeien,
de lichamelijke averij, haar passie voor de natuur en het Chinese
schoonschrift. Daarna leest ze drie teksten voor en speelt
Herman intermezzo’s op zijn concertina.
Veronique signeert met een Chinese stempel haar naam in
helder rood. Er zijn twee versies van de bundel; eentje zonder
en eentje mét 2 cd’s. Op de cd leest ze met haar mooie rustige
stem de teksten voor, en speelt Herman de intermezzo’s. Een
meditatieve ervaring.
Er waren veel bezoekers; familie, vrienden, bekenden en buurtgenoten. Iedereen luisterde aandachtig en de twee kleine nichtjes zorgden met hun kinderstemmen voor een speelse afleiding.
De drankjes waren in stijl: Chinese kersenbloesemwijn met in
elk glas een drijvende steranijs. De Chinese gelukskoekjes
gaven iedereen nog een persoonlijke boodschap mee.
Veronique wil een schrijfcafé starten in De Buut. Eén maal
per maand dagboek- of creatief schrijven. Het is geen cursus.
Heb je interesse?
Mail dan naar veroniquerademaker@gmail.com
Uit A ver Y:

“ Eerst wil ik dan een luikje openen in mijn hoofd om te kijken waarom
het mist, waarom de laatjes klemmen waar de woorden inzitten.”
Marga

Schoonheidssalon

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

Plantenbeurs
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n...

even van dichtbij bekijke

weet jij wat dit voor pla

nten zijn?

Ria was er ook dit jaa

r weer bij!

tussendoor vlug vergaderen over
de toekomst van het buurthuis

, kaas of
pannekoeken met jam
bieslook als lunch

Roddel en achterklap
voor een paar euro je
border weer vol!

hoeveel heb jij er eigenlijk al op?

ker!

hmmmmmmmmm, lek

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

F:		 Wat vreselijk lelijk!
L:	
Inderdaad volgende stap is van die knipperverlichting
rond het bord.
P: 	Het valt in ieder geval op. Nu maar hopen dat het ook echt
werkt.
M: Misschien moeten we t zien als “street art”
F: Is dit lelijks in overeenstemming met ‘de buurt’ besloten?
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De volgende keer kom
ik om iets te laten
repareren…
Gezellige en drukke start van Repair Café Stratum in de Buut

“Heel goede sfeer, en erg
lekkere koffie”

“Lieve mensen, wat een super
goed initiatief is dit!”

“Wat leuk dat er al zoveel
mensen op af zijn gekomen”

“Ontmoeting, contacten met
diversen mensen/ gezelligheid, fijn dat mijn lamp het
weer doet, leerzaam, ook
goed voor de portmonnee”

De eerste gast arriveerde al om kwart over enen. Een wat oudere man die
zich weinig aantrok van de hard werkende klaarzetploeg en recht op zijn
doel afging. Zijn koffiezetapparaat was kapot en vandaag zou de
Repairploeg dat hier wel even maken.
Onze gastvrouwen Daty, Ine en Janneke,
toen nog vol energie, brachten hem naar
de tafel van onze electrospecialist Charles
die nijver aan de slag ging en zowaar drie
kwartier later wist welke schakelaar
vervangen moest worden.
Het was de hele middag een drukke en
gezellige boel. Veel oude viderecorders,
DVD- spelers en stofzuigers maar ook
de oude klok, de vastzittende boormachine en een reparatie aan een lock
naaimachine.
Zo’n vijfenveertig apparaten passeerden
de finish. Soms gemaakt, deels gemaakt
of nog even doorverwezen naar onze
collega’s van zondag, eenmalig in de
Plaza Futura.
Spontaan meldden zich nog enkele reparateurs aan die samen met Clemens,
Albert, Dimphy, Ingrid, Koert en Ton
de veelsoortige eisen en klachten te lijf
gingen.
Vergeten was het feit dat nog niet alle
gereedschappen aanwezig waren, we
doorgingen tot ver na half zes en het
opruimen. Een zeer geslaagde eerste
bijeenkomst, op naar de volgende keer.

Het volgende Repair Café is op
ZATERDAGMIDDAG 29 JUNI,
van 14.00 - 17.00 in de Buut.
Komt allen met uw kapotte maar wellicht nog
te repareren spullekens!!
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Oproep!

Rochusbuurtfeest
Op zaterdag 17 augustus is weer Rochusbuurtfeest
van 14.00 tot 24.00 uur in het speeltuintje aan de
Hoefkestraat.

Aangeboden...

Onze super stoere en weersbestendige De Waard vierpersoonsfamilietent. Een (Kleine) Zilvermeeuw (te vergelijken
met de huidige Roerdomp). Heeft ons nooit in de steek
gelaten, maar sinds een paar jaar kamperen we weer zonder
onze kinderen in een tweepersoonstent. Dus nu kan hij naar
nieuwe gebruikers. Heb je geen bezwaar tegen een zware
tent met veel haringen? Bel dan even en doe een aardig
bodje. Gaan we hem eerst samen opzetten natuurlijk.
Bovendien gratis: drie kleine katoenen tentjes voor twee
personen. Twee groene en een bruine. Ideaal als bijzettentje
voor de kids of om in de tuin mee te spelen.

Na een lange warme zomer alle vakantieverhalen uitwisselen
op een lommerrijk terras, er weer achter komen waarom het zo
leuk thuiskomen is in de Rochusbuurt, creatief voor kinderen,
een grooootse band (waar haal ik een podium vandaan?),
met zijn allen genieten van een overheerlijke buurtmaaltijd,
misschien een muzikale verassing en tot slot de voetjes van
de vloer onder leiding van de D.J.’s.

Kortom; zaterdag

17 augustus

Als klap op de vuurpijl: rieten fietsmand voor aan het stuur,
inclusief drager waaraan je hem op je fiets hangt. In ruil
voor een reep pure chocolade (minimaal 70% cacao)
Marga 06 - 46 09 65 83

reserveren voor het
Rochusbuurtfeest!
Wilde, spannende of ondeugende ideeën (geen muziek!) zijn
nog welkom, helaas is daar dit jaar geen budget meer voor.
Wie helpt ermee op de zaterdag zelf ?
’s Morgens: 4 tenten opbouwen = 4 groepjes van 2 personen
’s Morgens: Podium opbouwen = 1 groepje van 2 personen
’s Morgens: Bar opbouwen = 1 groepje van 2 personen
Hele feest: Bar bemensen = 4 groepjes van 3 personen
Van 18.00 tot 21.00 uur:
						Assistentie keuken = 1 groepje van 2 personen
En op de zondagmiddag:
						napraten én opruimen = zo groot mogelijke groep
Aanmeldingen, liefst in groepjes (vraag óók je buur),
op rochusbuurthuis@gmail.com

Whiez dah?
Guerille Gardening is de naam voor alle, vaak
illegale, acties van burgers die er op gericht zijn om
de stad groener te maken.
Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van stoeptuintjes.
Maar ook door het gooien van zaadbommen.
De bermterrorist op de foto gooit zo’n zaadbom over de
hekken rondom het Joep Jansen terrein. De zaadbom is
clandestien gemaakt in een stil hoekje van de plantenbeurs.
Het recept: neem leem en wat water en kneed daar bloemzaden doorheen. Kneed dit vervolgens tot een soort gehaktbal. Gooi deze zaadbommen in bermen en op braakliggende
terreinen.
Wie is deze dappere vrouw die onze buurt probeert op
te fleuren?

De Burgh
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Zó dichtbij en zó onbekend! Op een oppervlakte van
bijna de hele Rochusbuurt (13 ha.) ligt kasteel de
Burgh en zijn uitgestrekte tuin. Het kasteel zelf wordt
momenteel bewoond door enkele Zusters van
Barmhartigheid. Onlangs (2012) is het 100-jarig
bestaan gevierd en mede hierom heeft de voortuin een
hele grote opknapbeurt gekregen. Het is goeddeels
weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.
Op het terrein staan nog een
viertal ‘tehuizen’ die tezamen
de Stichting Glorieux vormen.
Glorieux biedt woonruimte
aan bejaarde religieuzen, zowel zusters als broeders. Dan
is er nog St. Joseph, tot een
aantal jaren terug een geliefde
trouwlocatie en nu een conferentieoord. Tezamen met
de ruimten voor facilitaire
diensten (keuken) is er dus
nogal wat bebouwing, maar
die valt in het niet bij de
prachtige, parkachtige tuin

waar de bewoners lekker kunnen wandelen en recreëren.
Er is onder meer een grote
vijver, een boerderijtje met
geiten en kippen en een echte
bijenhouderij in een verre
uithoek in het bos! Vanwege
de veiligheid op het terrein en
rondom de bewonershuizen
is het helaas niet mogelijk om
het park open te stellen voor
ons
als
buurtbewoners;
terecht of niet?
Henk Aarts

Laatste nieuws!

Verbouwingsplannen buurthuis

Muurschildering
Op de voorgevel van het oude buurthuis
is een grote muurschildering gemaakt.
Hij bedekt alle schuttingtaal en tags die
er al stonden. Een hele verbetering en
het brengt weer wat kleur op de wangen
van dit gammele gebouwtje.
Voor alle zwartkijkers:
hij is helemaal roze.

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van onze buurt zijn de verbouwingsplannen van het buurthuis door Frank van der Laak toegelicht. Daar is door een
paar mensen nog over nagepraat. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de
mogelijkheid om een gehandicaptentoilet te creëren. Dit lijkt heel lastig. We worden
beperkt door bouwtechnische en financiële mogelijkheden. Gelukkig is het plan
zoals het er ligt heel prima. En zo gaat het dan ook uitgevoerd worden.
Deze zomer word alvast begonnen met het opknappen van de kelder en misschien
ook al met de keuken die opslaghok wordt. De rest van de verbouwing kan starten
na de subsidie aanvraag.
Marga

Brand op de Romerohof
Op de Romerohof staan nu al een
paar jaar een paar prima huizen
leeg. Doel: slopen ten bate van
nieuwbouw.
Of en wanneer die nieuwbouw nog gaat
komen is onduidelijk. Dat leegstand niet
goed is blijkt wel. Onlangs is er brand
gesticht. Ook van binnen zien de huizen
er inmiddels heel slecht uit. Veel is
gesloopt, ze liggen onder het vuil en ze
staan onder de graffiti.
Wat een verspilling!
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Glasvezel in Stratum
Voor!

Tegen?

Sinds 1 juni 2007 wonen wij in stadsdeel Stratum in de altijd gezellige Rochusbuurt.
Hiervoor woonde wij in Tongelre. Daar was UPC in eerste instantie onze provider.
Ik koos hiervoor omdat dit de enige provider was die een redelijk “hoge” snelheid
Internet kon bieden. Omdat UPC toen een erbarmelijke service en spookfacturaties
had, deed mij besluiten, bij UPC weg te gaan. Toen kwamen de plannen van OnsNet
Eindhoven door de brievenbus gevallen en ik was direct enthousiast. Glasvezel, de
toekomst! Snel Internet met ongekende mogelijkheden. Inmiddels waren we in
Tongelre dus aangesloten op het glasvezelnetwerk en maakten we naar volle tevredenheid gebruik van alle diensten die daar aanboden: Internet, telefoon, TV. In 2007
verhuisden we naar Stratum. Eén van de eerste dingen waarnaar ik informeerde was,
of er glasvezel aanwezig was. Helaas! Dat weerhield ons er echter niet van om te verhuizen. Dus nu weer bij UPC en qua service en facturatie heeft UPC goede stappen
gezet, hoewel er diensten zijn, bv. Horizon die niet goed functioneren en waar UPC
nu alweer ruim een half jaar mee aan het klungelen is.
Eenmaal in de Rochusbuurt ben ik gaan kijken hoe we het voor elkaar zouden kunnen krijgen om zo snel mogelijk glasvezel in de wijk te krijgen. Eind 2007 heb ik
folders uitgedeeld in de wijk om te kijken of hier interesse was voor glasvezel.
De reacties waren bijna alleen maar positief.
In gesprek met OnsNet Eindhoven zou de Rochusbuurt in combinatie met de
Irisbuurt, Witte Dorp en een deel van de Elzent als eerstvolgende wijken aangesloten
gaan worden. Helaas kwam toen de crisis en bleef de aanleg van glasvezel voor onze
wijk(en) achterwege.
Al die tijd ben ik in gesprek gebleven met OnsNet en begin 2013 kwam er dan uiteindelijk het langverwachte antwoord: “We gaan beginnen met Stratum”. Niet alleen
onze wijk, maar héél Stratum! Meer dan 15.000 woningen waarvan 30% mee moet
doen, d.w.z. 5000 woningen die moeten zeggen “JA IK WIL GLASVEZEL!”.
Op dat moment zal héél Stratum worden voorzien van glasvezel, aangelegd door
Glasvezelbedrijf ReggeFiber.
Een actie die door OnsNet Eindhoven samen met de providers is opgezet, is dat iedere aanmelding 5 euro opleverd voor een vereniging naar keuze. Ik stel voor dat
iedere lezer van het Rochusnieuws kiest voor glasvezel en kiest voor de 5 euro voor
de Rochusbuurtvereniging! Hier kan de buurtvereniging weer leuke dingen van doen.
Ik ga zeker overstappen. Ik wil klaar zijn voor de toekomst. Een supersnel stabiel netwerk met de keuze uit meerdere aanbieders. Alles-in-1 pakketten of alleen Internet,
telefoon of TV, het is allemaal mogelijk. Maar denk bijvoorbeeld ook aan “leren op
afstand” kinderen die ziek of langdurig ziek zijn kunnen zonder problemen de lessen
volgen in beeld en geluid. “Bewegen op afstand” een bewegingsprogramma volgen
op afstand met een gediplomeerd instructeur omdat je bijvoorbeeld niet zelfstandig
naar een sportschool kan en altijd afhankelijk bent van buren/vrienden die je moeten
brengen. Ook zijn er programma`s beschikbaar waarmee je bijvoorbeeld dmv
ipcamera`s live de parkeerplaats of de entree van je apartementencomplex in de gaten kan houden. Als het al wat donker is kan je een buurman/vrouw even vragen mee
te kijken als je nog even iets uit de auto wil pakken. Het geeft een veiliger gevoel.
Veel mensen zullen denken waarom zou ik overstappen als de prijzen toch ongeveer
gelijk zijn? Daar heb ik eigenlijk maar één antwoord op: de overstap naar glasvezel
zal u toch een keer moeten gaan maken. De huidige internetverbindingen, zoals
ADSL, ISDN en COAX kunnen niet veel verder meer ontwikkelen. Glasvezel is de
toekomst dus waarom nú die overstap niet maken om er meteen van mee te
profiteren?
Leon Kouwenberg

Nu al weer 17 jaar in de Rochusbuurt en
de hele internetontwikkeling vooral als
gebruiker meegemaakt. Bij eerste aanleg
van ons internet was UPC zo’n beetje de
enige provider en daar zijn we toen dus
ook mee in zee gegaan. Ik moet zeggen
zonder problemen, ondanks de vele
waarschuwingen vanuit de omgeving op
instabiele netwerken. We gebruiken het
internet met de gehele familie op een
zeer basic manier. Gewoon voor de kids
een beetje browsen, youtube filmpjes
bekijken, mailverkeer etc. veel verder
komen we op dit moment niet, maar het
volstaat prima (allemaal met draadloos
Wifi). Het televisie-aanbod volstaat (er is
zelfs een overschot) en we kunnen alles
kijken wanneer en waar we maar willen
en op momenten dat we dat willen.
Mijn bezwaar op glasvezel is niet zo
zeer de uitbreiding van de internetmogelijkheden alswel de manier waarop en het
‘opdringen’ van een provider om sneller
en meer... (wanneer is het genoeg?).
Nu is daar een glasvezel voor nodig, en
moet de hele wijk op de schop, en wie
zegt me niet dat we over een paar jaar
alles ‘vezelloos’ kunnen ontvangen en we
deze hele investering niet hadden hoeven
doen... Glasvezel komt tot zijn recht in
een zakelijke omgeving, waar de internet
eisen hoog en belangrijk zijn, ik denk dat
het voor huis, tuin en keukengebruik een
overkapaciteit aanbied.
Aan het einde van de rit gaat het,
naar mijn mening, om de harde euro’s en
niet alleen om de extra en verbeterde
aanbiedingen. Nu stappen we allemaal
voordelig over en op termijn gaan de
kosten en tarieven geleidelijk omhoog en
betalen we toch weer de hoofdprijs voor
iets waar we niet ten volle gebruik van
maken (zien we dat niet ook gebeuren
met de energietarieven).
De internetontwikkelingen zijn goed en
stilstand is achterstand, laat OnsNet de
concurrentie met UPC maar aangaan. Ik
bekijk het nog effe. Trouwens opeens
gaat UPC net zo snel als glasvezel, dus
het kan toch...
Paul van Vorstenbos
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Stap voor stap naar boven
Klimmen tegen MS
Ik bel aan en word binnengelaten. In de gang hangt nog het shirt waarin
op tweede Pinksterdag een deel van de Mont Ventoux is beklommen.
We gaan gezellig samen in de tuin zitten want het is één van die zeldzame
warme dagen dit voorjaar waarop dat mogelijk is. Koert is nog steeds
heel enthousiast als hij vertelt over de sponsoractie “Klimmen tegen MS”
“Klimmen tegen MS” is twee jaar geleden
begonnen als een initiatief van zes wielrenners die zich hebben laten sponsoren
om drie maal de Mont Ventoux omhoog
te fietsen. De opbrengst ging naar het
MS fonds, een patiëntenorganisatie voor
Multiple Sclerose. Een jaar later was het
al uitgegroeid tot 36 fietsers. Dit jaar
werd het voor de derde keer georganiseerd en is het uitgegroeid tot een groot
volwassen evenement. Er waren voor
deelnemers drie manieren om de berg op
te gaan: fietsend (370 deelnemers!),
wandelend of hardlopend. Sommigen
fietsten of liepen zelfs twee of drie keer
de berg op!
Ook twintig deelnemers met MS liepen
mee met een estafettegroep, en Koert
was één van hen. Ze streefden ernaar om
ieder één kilometer te lopen. De route is
21 kilometer lang en heeft een stijging
van 1600 meter, behoorlijk pittig dus.
‘Door de MS kan ik normaal maar heel
korte stukjes van enkele tientallen meters
lopen, maar door te trainen en met oefeningen lukte het me om uiteindelijk die
kilometer door de buurt te lopen, vlak
dus.’ Daarmee vroeg hij zich wel af of
het bergopwaarts zou lukken. Spannend
was dat zeker.
Op die tweede Pinksterdag was het
geweldig weer. De dagen ervoor had het
zelfs nog gesneeuwd. Hij was de eerste
loper. ‘Bij het startpunt werd ik flink aangemoedigd, maar eigenlijk hoorde ik
niks. Ik was heel erg geconcentreerd, en
zag de glooiende wijnvelden naast de
weg echt niet. Ik liep op wilskracht
en adrenaline. Stap voor stap, heel rustig’.
Pas na afloop hoorde hij hoe uitbundig
hij werd aangemoedigd en dat er ook
tranen vloeiden. ‘Zijn’ kilometer heeft
hij met verve afgerond en toen hij werd
afgelost door de volgende loper kon hij
met de bus verder naar de pauzestop
halverwege de berg. Daar reageerde
iedereen fantastisch vertelt hij ‘Dat was
heel bijzonder’.

Na wat rust op het terras, keek hij steeds
naar het vervolg van de route. ‘Als ik naar
de slingerende weg naar boven keek,
voelde ik dat ik nog niet klaar was.
Het hoogteverschil was daar veel groter,
wel 9 tot 10%. Een bijzonder uitdaging.
Daarom besloot ik samen met de loper
die op de pauzeplaats begon, er nog een
stuk aan te plakken. Ook dat lukte; ik liep
nog een keer een groot stuk. Ik stond
versteld van mezelf ’.
De Mont Ventoux word ook wel ‘De kale
berg’ genoemd omdat er niets groeit
op de top. 200 meter onder de top
verzamelde de groep zich om dit laatste
stuk door de kale kiezelvlakte gezamenlijk af te leggen. In de bocht was het hier
super steil. Met zijn allen hebben ze dit
voor elkaar gekregen en bij de finish
volgde een enorme ontlading. ‘De groep
is nog lang op de top blijven staan,
geëmotioneerd en intens voldaan’,
vertelt hij zichtbaar nagenietend.
Zelf werd Koert voor bijna €900
gesponsord, deels ook uit de buurt.
De estafettegroep sleepte meer dat
€16.000 binnen. De totale opbrengst van
deze sportieve sponsoractie is bekend
op 9 juni, en zal naar verwachting bijna
€350.000 zijn. Daarmee is het evenement
een geweldig succes. Het bedrag gaat
naar het Nationaal MS Fonds.
Koert blikt terug op een prachtig evenement, dat veel geld voor een goed doel
heeft verzameld. Volgend jaar is er weer
een Klimmen Tegen MS. Stiekem hoopt
hij dat er dan mensen uit de buurt
enthousiast zijn om mee te doen.
Fietsend of lopend.
Wie durft de uitdaging aan?
Voor info: www.klimmentegenms.nl
Marga
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Rochus Culinair...
CampingKerrie
Bereidingstijd: 10-20 minuten
Ingrediënten voor 2 personen
•
•
•
•
•
•
•

2 kipfilets
1 appel
1 flinke ui
1 banaan
1 dl room
1 afgestreken el kerriepoeder, peper  en zout naar smaak
scheutje olie om te bakken

Bereidingswijze

Kip en ui in stukjes snijden (flinke dobbelsteen)
Lekker bruin bakken in de olie, ongeveer 5 minuten.
Snijd intussen de appel in stukjes en laat een paar minuten
meebakken. Snijd de banaan in plakjes. Voeg toe aan de
inhoud van de pan. Even meebakken, kerrie erdoor, room
toevoegen, goed doorwarmen, op smaak maken met peper
en zout. Klaar!
Serveertips: Lekker met rijst

Komend najaar:

Cursus Kunstgeschiedenis in de Buut
Jan van Hal is beeldend kunstenaar. Ondersteund door een
overweldigend aantal beelden behandelt hij 30.000 jaar kunstgeschiedenis. De hele cursus vindt gedurende 10 donderdagavonden in september, oktober en november plaats in de Buut
van 20.00 tot 21.30 uur. De totale cursus kost €75,-, inclusief
koffie en thee.
Niet alles zal even uitputtend worden behandeld, maar alle
belangrijke cultuurperioden, stromingen en stijlen komen aan
de orde. Waar nodig wordt extra aandacht besteed aan kleurleer, compositie, proporties, grafische technieken, enz.
De nadruk ligt op de betekenis van kunst, hoe die in de loop
der tijd kan veranderen en de dwingende invloed die daarvan
uitgaat.
Cursus gaat alleen door bij minimaal 10 deelnemers
Vanaf heden kun je je inschrijven op byteflyer@tiscali.nl
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Grijs, groen en papier

Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Dinsdag 25 juni, 9, 23 juli en 6 en 20 augustus

Oud papier
Woensdag 19 juni, 3, 17 en 31 juli en 14
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Plastic, Glas

Camping 'De Rochus' Najaar 2013:

Dagelijks: Hertog Hendrik van Brabantplein &
de containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg
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Vrijdag 28 juni:Rochuscamping van
14.00 uur tot zolang het duurt.
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Info

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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