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Toon van Gestel wint rechtzaak!
Voor wie het nog niet van Toon zelf gehoord heeft als je iets komt kopen
in zijn fietsenwinkel: de uitspraak van de rechtbank Den Bosch is
bekend: we hebben gewonnen!
Het slepende conflict van de gebroeders
van Gestel met de gemeente vindt zijn
oorsprong in 2007. Op 10 januari van dat
jaar ontvangt hij een aanslag voor de
gemeentelijke belasting dat hij precariorechten moet betalen en wel een bedrag
van meer dan €1700,-. Wat betekent dat?
Hij moet belasting betalen omdat de
luifel van zijn bekende rijwielzaak aan
de Geldropseweg boven gemeentegrond
hangt!
Toon maakt zich kwaad. Hij stelt dat de
gemeente al 50 jaar geleden toestemming
heeft verleend voor de betonnen dakgootuitbouw doordat ze de bouwvergunning
hebben
goedgekeurd.
Bovendien is het geen ‘luifel’ maar een
breed uitgevallen ‘dakgoot’! Maar wat
hem het meeste steekt, is dat alleen
enkele bedrijfspanden de belasting wordt
opgelegd, geen enkele particulier. Zijn
bezwaar
wordt
uiteindelijk
een
rechtszaak.
Toon laat me de klapper zien met
brieven die over en weer zijn gegaan, van
de gemeente, van de rechtbank. Alles
keurig gerubriceerd, laat dat maar aan
Toon over! Dan volgt er ook al een briefwisseling met het Eindhovens dagblad.
Die
vragen
op
hun
beurt

Toon van gestel wijst naar zijn dakgoot

aan de gemeente: is het waar, dat straks
eveneens alle inwoners van Eindhoven
belasting gaan betalen wiens dakgoot
boven gemeentegrond hangt?
Het wordt hoe langer hoe meer om te
lachen! In de rechtszaak wordt de kwestie van het gelijkheidsbeginsel (bedrijven
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versus particulieren) belangrijker dan het
hele uitgangspunt, belasting betalen
omdat je dakgoot boven gemeentegrond
hangt! Hoe groter de overhang, hoe meer
belasting! Is het de gemeente dan niet
duidelijk dat zij zich door deze soap hoe
langer hoe meer belachelijk aan het
maken zijn?
Op 14 augustus j.l. kwam de uitspraak
van de rechtbank: de gebroeders van
Gestel worden in het gelijk gesteld: de
door de gemeente opgelegde belasting is
onterecht verklaard!
redactie

Sloop Romerohof

Na een paar jaar volledig zinloze leegstand zijn de eerste huizen
aan de Romerohof gesloopt. Vernieling en brandstichting hebben
Wooninc. geholpen met het uitvoeren van hun plannen. In enkele
dagen van een rijtje huizen naar een kale vlakte.
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Redactioneel 134

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
tel: 212 70 17

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

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

tel: 212 95 65

Rochusnieuws nummer 134: een nieuw seizoen is aangebroken voor de redactie van
deze krant. Met het afscheid van Marga als redactielid en de komst van Koert, gaat
dit seizoen een ietwat gewijzigd team voor u aan de slag om het nieuws uit de buurt
te brengen. De eerste vergadering heeft al plaatsgevonden en had dit keer een
speciaal karakter. Onder het genot van een (speciaal) biertje en een door de redactieleden zelf bereide maaltijd van tapas, hebben we de gebeurtenissen van de zomer op
een rijtje gezet en de inhoud van deze krant samengesteld. Natuurlijk delen we enkele
van onze zeer smakelijke gerechten.
Fris in ons geheugen staan de mooie warme zomerweken. We zouden daardoor bijna
vergeten dat de zomer begon met een koude en natte Camping de Rochus. Helaas
moest het kampeeravontuur plaats maken voor een geïmproviseerde picknick in de
Buut.
Gelukkig maakten de kou en regen plaats voor warmte en zon en trokken vele buurtbewoners erop uit om te genieten van hun welverdiende vakantie. Een paar buurtbewoners zijn voor langere periode uit de Rochusbuurt vertrokken. Na een terugkeer
van enkele jaren verruilden zij onze buurt voor een buitenlands avontuur in het
Duitse Dresden. Hoe het vertrek verlopen is vertellen ze u graag zelf .
En natuurlijks was daar ook het buurtfeest: wat een fantastisch feestelijke dag
hebben we er met zijn allen weer van gemaakt! Ook hierover leest u meer in deze
krant. Verder natuurlijk nog de vaste rubrieken en nog veel meer.
De redactie wenst u veel leesplezier!
rochusnieuws@gmail.com

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

Bewonersplatform
Joke Beniers

www.platformstratum.nl

de Redactie

Kopij voor het Rochusnieuws?
Begin november van dit jaar verschijnt nummer 135 van deze
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 8 oktober a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of op de Willem 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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Een bloemetje voor...

Marga Verhoeven

Marga heeft onlangs afscheid
genomen van de redactie van het
Rochusnieuws. Ze was een enthousiaste, betrokken en, gelukkig ook,
een eigenwijze collega.
Een van haar mooiste reportages
was de reeks “In de buurt van
kunst”. Hierbij ging ze de wijk
in om een van de onze vele kunstenaars te interviewen. Marga een
dikke merci voor je inzet en je
leuke bijdrages in ons krantje.

Picknick in De Buut... hopelijk kunnen we het
volgend jaar weer gewoon kamperen.

Maar... ingezonden stukjes mag
natuurlijk altijd :-)

Welstandscommissie
Onze buurt heeft een welstandscommissie bestaande uit (in ieder
geval) Walther en Joris.
Zij onderhandelen en discussiëren steeds
met Woninc! Over de gang van zaken
ivm de bouw in onze buurt. Gevraagd
om commentaar of nieuws, verwijst
Walther naar de folder van Woninc! die
iedereen in augustus in de bus heeft
gehad. Ze vragen daarin ook om ieder
die vragen of opmerkingen heeft, op het
spreekuur te komen van de uitvoerder
van de bouw.
Hij houdt zitting in het ‘oude’ buurthuis
op iedere vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur.

Nieuwe rubriek?
Wil je ook iemand uit onze wijk een bloemetje geven of in het zonnetje zetten?
Laat het ons even weten! Stuur een foto en een korte uitleg met de reden naar
Rochusnieuws@gmail.com en wij zorgen dat het geplaatst wordt.

GEZOCHT...

Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Ik ben hevig op zoek naar oude
Nikes, zo als op de foto. Het gaat me
om dat oude modelletje en de kleuren maken me niet zo heel veel uit,
liefst lichte kleuren. (Hoeft natuurlijk
niet persé een oude schoen te zijn,
maar in ieder geval geen hardloopschoen of Air Max model)
Als je ergens een paar schoenen hebt
staan die hier een beetje bij in de buurt
komen hoor ik het héél graag!
Maat 36.5 - 37
Natuurlijk geef ik je er een leuke prijs
voor!!

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam

Diana Heijman
dianaheijman@live.nl
06-55 85 77 74
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Voor u geknipt...
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Woonoverlast?

Ga het gesprek aan!

Whazz dah?

Heeft u last van uw buren of andere mensen in de buurt?
Bijvoorbeeld lawaai, verkeerd parkeren, rommel of stankoverlast. Komt
u daar niet samen (met buurtbemiddeling) uit? Dan stapt u naar uw
woningcorporatie als u daar huurt. Of anders doet u een melding bij
het Advies- en meldpunt woonoverlast.
Wat gebeurt er met uw melding?
Een medewerker van het Advies- en
meldpunt Woonoverlast neemt binnen
een werkdag contact met u op om uw
melding te bespreken. Als dat nodig is
vraagt hij u om extra informatie over de
overlast. Het Advies- en meldpunt stuurt
uw klacht naar de instantie die iets aan de
overlast kan doen. Het Advies- en meldpunt Woonoverlast controleert uiteindelijk ook of er echt iets gebeurt met uw
melding. Nadat de melding afgehandeld
is, neemt het meldpunt contact met u op
om te vragen of u tevreden bent over het
proces en de wijze waarop uw melding is
afgehandeld.

U geeft de volgende gegevens door bij de
melding aan het Advies- en meldpunt:
• Adres van het pand dat overlast geeft
• Beschrijving van soort overlast
• Tijdstip en duur van overlast
•	Uw contactgegevens: naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.
Het advies- en meldpunt gaat zorgvuldig
met uw gegevens om. Uw contactgegevens zijn alleen bekend bij het meldpunt
en worden gebruikt om contact met u op
te nemen. U kunt woonoverlast melden
via deze site:
www.eindhoven.nl/stad/veiligheid/
woonoverlast.htm

Wat gebeurt er met het braakliggende terrein in onze buurt?
Onze redactie sprak met een lid van de commissie
die is opgericht speciaal hiervoor. Ze vertelde dat er
momenteel ijverig gewerkt wordt aan het binnenterrein achter de woningen aan de Geldropseweg.
Er wordt een weg aangelegd en het omliggende
terrein wordt ‘aangeharkt’ als het klaar is.

Op de Jorislaan is iemand niet geheel zachtzinnig tegen een reclame-abri tot stilstand
gekomen. Glas op de grond, poster er uit
en een scheve paal.
Hopelijk zijn er geen gewonden gevallen.
Cornetto blijft er trouwens ijskoud onder!!

Woninc!, te gaan zitten om een plan uit te werken voor het
terrein.
Dan is mogelijk ook meer duidelijkheid gekomen over de
voortgang van de bouwplannen en kan er nader worden
bepaald over de nabije toekomst. Dat geldt ook voor het tweede terrein tussen de Rochusstraat en de St. Jorislaan. Onlangs
zijn de aanliggende woningen van de vroegere Romerohof
gesloopt, zoals de plannen aangeven. Ook voor dit terrein
geldt, dat de nabije toekomst meer inzicht zal geven in de
bestemming op korte termijn of het (tijdelijk) als buurttuin
dienst kan doen.

Voordat het zo ver is, is het al weer winter en het plan is nu
om dan te gaan bekijken of er een aantal enthousiaste mensen Wordt dus vervolgd!
bereid is om samen met de commissie en met de eigenaar,

Redactie

Haal meer winst uit uw woning
Een goede eerste indruk maak
je maar één keer!
WILT U UW WONING VERKOPEN?
Wij helpen u met de optimale presentatie!
Vastgoedfotografie/verkoopstyling
Tijdelijke inrichting/plattegronden
www.nieveenrealestateservices.nl

d

ww
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KidzzzzTalk estafette
Deze keer in Kidzztalk Anne ‘t Hoen interviewt Puk Kouwenberg.
Wie ben je?

Ik ben Puk Kouwenberg en ik ben 9 jaar. Mijn vader heet Leon en mijn moeder
heet Aagje.
Mijn zusje heet Saar. Ik zit op de Regenboog in groep 6.
Wat is je lievelings:
Vak?			 Rekenen
Eten?			 Frietjes
Land?			 Nederland
Snoep?			 Zuurtjes
Kleur?			Rood
Dier?			 Eigenlijk vind ik alle dieren wel leuk
TV programma?		 Cartoon Network
Waaraan heb je een hekel?

Als ik geen zin heb in school en geen
zin heb om uit mijn bed te komen.
Rectificatie...

In de vorige Kidstalk stonden een paar
foutjes! Bij het overtypen is er wat fout
gegaan. Sorry, daarvoor!
Hierboven staat Lotte te vliegeren op het
strand. Zij heeft Anne ‘t Hoen geïnterviewd en die staat hieronder in het midden :-). En de juiste familie van Anne:
Het broertje van Anne heet Bram

Wat zijn je hobby’s?

Boulderen.

Wat is een goede of slechte
eigenschap?

Een goede eigenschap is dat ik heel sportief
ben en een slechte eigenschap is dat ik best
wel snel boos word.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in
te wonen, en waarom?

Ja, omdat er gezellige mensen wonen en je
kan er leuk spelen.
Wat wil je later worden?

Duiker of werken op de dierenambulance.

Wie wil je de volgende keer in de
Kidstalk?

Mijn zusje Saartje.
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Roddel en achterklap

Parkeren

Feestgedruis

T:	Er staan 6 auto’s uit de Rochusstraat in de Hoefkestraat (zuid). 4 Hoefkestraatbewoners hebben hun auto noodgedwongen op de stoep staan. Iets klopt er niet.
K: Herkenbaar...
M: 	Want t plekje recht voor mijn deur is daar alleen voor mij persoonlijk. Tenslotte.
Bedoel je zoiets? ;-)
L:	Ja Rochusstraat bewoners hoe durven jullie je auto in de Hoefkestraat (zuid)
neer te zetten ? [sarcasme modus] Volgens mij is iedereen vrij om zijn auto te
parkeren waar plek is. Helaas kan in deze drukke wijk niet altijd je eigen auto
voor je eigen huis staan. Soms zelfs niet in je eigen straat.
N: 	Het probleem is dat niet alleen de bewoners van de Rochusstraat bij de kruising
massaal linksaf slaan, maar ook de bewoners van de andere zijde van de
Hoefkestraat. Misschien is het een idee om eens verder te kijken. Zo staat niet ons
gedeelte van de straat steeds vol, terwijl er in andere straten voldoende ruimte is.
N: 	Hoe durf je T: hard op te zeggen waar heel veel anderen over klagen.
Laten we er iets persoonlijks van maken ipv meedenken aan een oplossing.
L: 	Tuurlijk rijd iedereen eerst door zijn eigen stuk straat dat deed ik gisteren ook.
Als daar geen plek is ga ik verder kijken in de wijk. Uiteindelijk staat mijn auto
nu ook in het zuidelijke deel na eerst 2 keer rechtsaf te gaan en 1 keer rechtdoor
moest ik uiteindelijk linksaf. Op zich prima dat hier iets van wordt gezegd maar
helaas in zo’n drukke wijk als de onze moet je blij zijn als er plek in de buurt is.
J: 	Mijn appartement aan de Geldropseweg 139 staat te koop. Met een garage waar
je luxueus je auto kan parkeren, op een afgesloten binnenterrein. Interesse?
S: 	Ik zeg: scooter kopen !
A: 	Op de stoep staan is ook weer aso tov van de voetgangers natuurlijk. Dat is ‘t
probleem verleggen. Maarre, met al die leuke nieuwbouw, komen daar ook
parkeerplaatsen bij of wordt ‘t probleem alleen maar groter nu? Al met al ben ik
blij met mn fietsje. Altijd plek in mijn eigen schuur.
R: 	Ik heb nog wel iets toe te voegen. Bij het parkeren in de inderdaad soms schaarse
parkeerplaatsen wordt niet altijd de ruimte efficiënt gebruikt. Er stond laatst een
grote auto voor mijn deur waar net geen andere auto achter paste. Zo kost dat
onnodig twee plaatsen. Dat kan beter.
J: 	Mensen rustig aan.., zo is het in Syrië ook ooit begonnen, jullie mogen allemaal
mijn parkeerruimte gebruiken...
C:	Or move out of the city and go live in the country, then you will have all the
room you want for parking. :)
D: 	Dit soort discussies jaagt de huurprijs van mijn garage natuurlijk weer om hoog.
Wie biedt?
M: 	Het is vooral knap dat je precies weet welke auto van wie is, respect voor de
scherpte en ingeruimde grijze massa om dat op te slaan! En misschien moeten
we deze discussie nu even.....parkeren...
J: 	Wat dachten jullie van een autovrije Rochusbuurt? Wie is voor? Wie is tegen?
Voor :D
D: 	Begin bij jezelf geldt voor alle wijsneuzigheid :-)
T: 	Zojuist mijn auto in mijn eigen straatje weten te proppen, die van mijn vriendin
staat in de Rochusstraat, die van mijn zoon ook, zijn vriendinnetje heeft hem in
de Tuinstraat staan, mijn dochters bolide rust al dagen in de WvHornestraat,
mijn bezoek heeft hun drie auto’s in de Hoefkestraat noord geparkeerd en mijn
moeder, die zojuist binnen wandelt, parkeerde in de Kettingstraat. Ze heeft wel
een bumpertje gekust. Desalniettemin zeg ik: plek zat...

M:	Iemand een idee waar dat (studenten) feestgedruis incl. trommels en
zang vandaan komt? In de Pastoor
Dijkmansstraat nu zeer goed
hoorbaar....
C: 	Hier zeggen ze in t oude huis van
J.... Studentenhuis. Kettingstraat 1517 ...
M:	Lijkt uit een heel andere hoek te komen, meer richting de kroeg of
Jorislaan. Groep klinkt ook groter
dan alleen een studentenhuis....
T:	Komt van Geldropseweg, in voormalig blijf van mijn lijf huizen.
Zitten veel buitenlanders/studenten. Hebben regelmatig feesten.
Geluid klinkt erg door vanwege rij
huizen Past. Dijkmansstr.-Jorislaan.
M:	Aha. Nou daar zijn we mooi klaar
mee....
C:	Geldropseweg blijf van mijn lijf
huis.....
C:	Inderdaad veel feestjes. Denk dat je
de herrie inmiddels in strijp kunt
horen...
J:		Gezellig? Levendige buurt?
C: 	Lijvige buurt...
K: 	Blijf van m’n lijf huizen op de
geldropseweg? Waar ergens?
J: 		Ook voor mannen?
C: 	Maar toch...K@ waren vroeger blijf
van mijn lijf huizen, die zijn door
iemand gekocht die er heel veel (buitenlandse) studenten in heeft gezet.
Vooraan
geldropseweg
(hoek
Jorislaan) heb je een paar witte huizen dan advocaten kantoor gangetje
naar garages en dan blok huizen
waar die lui zitten.
K: 	C: thanks! Dan ben ik weer op de
hoogte!
T: 	vlg. mij zijn dat panden van
Wooninc......
E: 	iid veel herrie! Vorig jaar zomer ook
al....
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Het jaarlijkse buurtfeest
versie 2013

Het is een echte traditie geworden, het Rochusbuurtfeest. Deze keer in
het eerste weekend na de schoolvakantie. De gebruinde koppen vormden
dan ook de meerderheid in het publiek. De zon scheen prachtig door het
bladerdek van de grote bomen. Korte broeken en rokjes met slippers
maakte de zomerse sfeer compleet.
Vanuit de ‘heuvel’ in de speeltuin had
men goed zicht op het podium en het
vormde het middelpunt van het middagprogramma. De stoeltjes die voor het
podium stonden bleven daardoor lang
onbezet.
De ontspannen sfeer was weer echt ‘de
Rochus’. De kleden lagen op het gras, de
kinderen renden over het podium, de
jeugd hing, lurkend aan een ouderwets
flesje cola met een rietje, rond in de buurt
en de ouders dronken koude rosé of een
biertje. De jongsten maakten samen
muziekinstrumenten van allerlei waardevolle restmaterialen uit de stal van de
stichting KEI rond Geert Tiersma.
Tijdens het optreden van de veelkoppige
band “Allez Soldaat”, waarin voorman
Bjorn van de Doelen zijn Brabants plat
ten gehore brengt, begonnen de geuren
van de kok Piet Bergmans langzaam in
ieders neus te trekken. In de grote paellapan smoorden de uienringen, de knoflook en de Spaanse pepers. Met een
grote houten lepel werd rustig geroerd.
Langzaam werden ieders smaakpupillen
klaar gestoomd voor een gezamenlijke
maaltijd.
Als voorafje had ‘onze’ Broodt-bakker
speciaal brood gebakken met daarop
St. jacques schelpen, waarin olijven en
ander lekkers lag.
Na het optreden schoof iedereen met
een plateautje paella met kip, strak naast
elkaar aan de lange tafels. De Spaanse
pepers werden voldoende geblust, en
iedereen raakte aan de praat met hun
tafelgenoten.

Elk jaar ontmoet je mensen die je nog
niet kent en leg je nieuwe contacten of
haalt oude contacten aan. Met het aantreden van de Rochus DJ’s werd het
podium langzaam opgeslokt door de
kleinsten, die huppelend het hele
podium innamen. Nadat de zon was
ondergegaan, de feestverlichting in volle
glorie zichtbaar werd, en Klaas Vaak de
jongsten zand in de ogen had gestrooid,
werd het podium, op de tonen van hippe
dance, snel ingenomen door stijldansers.
Een ware fusion van dans.
De lange tafels bleven goed bezet. De
woorden van dank die het bestuur
uitsprak werden gevolgd door applaus.
Het feest was geslaagd en kort na
middernacht, werd begonnen met het
afbreken van de tenten en podium. Een
vaste kern buurtbewoners bleef om mee
te helpen, waarna iedereen terug kon
kijken op een prachtig buurtfeest.
Rond half twee ging het poortje van de
speeltuin dicht en liep iedereen door de
zacht verlichte straten van de
Rochusbuurt weer naar huis.
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Een beregezellig Rochusfeest
werd dit jaar mogelijk gemaakt door: Heinz, Martien, Wim,
Maarten, Stefan, Albert, Michiel, Ramon, Jeroen, Laura,
Marten, Kees, Roland, Gijs, Steef, Sabine, Ine, Maike,
José, Joke, Annelies, Carlijn, Mar, Rian, Aagje, Jeroen,
Joost, Frank én alle mensen die ‘s nachts mee geholpen
hebben afbreken en opruimen.

Bedankt allemaal!
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Expositie Beeldhouwgroep
de Verbeelding
in Vitalis Wilgenhof
In de periode van 31 augustus tot 13 november a.s. exposeren leden van
beeldhouwgroep “De verbeelding” in Vitalis Wilgenhof in Eindhoven.
In deze expositie laten Jos Raaymakers, Gerry Swinkels, Margriet
Lichteveld en Sjef Cox hun werk zien.
De groep bestaat uit zes kunstenaars en
werkt op een vaste plek in Dommelen.
Altijd buiten, in weer en wind, maar vaak
in de zon.
De beelden die zij maken zijn ontstaan
als vrij werk of in opdracht.
Grote en kleine beelden kregen en krijgen vorm, het ene snel en grof, het andere verfijnd en subtiel, intuïtief of met
een vooropgezet plan. De beeldhouwers
geven uiting aan wat hen inspireert op
hun reis door het leven en over de
wereld.
Elke beeldhouwer werkt zelfstandig zijn
eigen idee uit, in zijn eigen vormtaal,
maar ervaart de inspirerende stimulans
van de groepsleden als van grote
waarde.
Beeldhouwgroep De Verbeelding heeft
eerder samen geëxposeerd, maar ook elk
van hen heeft individuele exposities
gehad of in een ander groepsverband
werk getoond.

Her en der geven hun beelden de leefomgeving meer kwaliteit en karakter.
U ziet in deze expositie een dwarsdoorsnede van hun beelden in diverse houten steensoorten, al dan niet met andere
materialen, in combinatie met schilderijen van Gerry Swinkels,

Meer informatie over de expositie en
kunstenaars, of wilt u zich aansluiten
bij het collectief, kunt u vinden onder
het kopje ‘exposities’ op de websites
www.josbeeldhouwen.nl of
www.sjefcox.nl

Tijdens deze expositie worden de bewoners van Vitalis Wilgenhof op een bijzondere manier bij betrokken door hen
kennis laten maken met het beeldhouwen en onder begeleiding van de beeldhouwers beelden te laten maken in
mergel of klei.
De exposanten nodigen u uit van hun
beelden te komen genieten, zoals zij
genoten hebben bij het maken ervan.
De expositie is gratis te bezichtigen van
9.00-18.00 uur in het paviljoen van Vitalis
Wilgenhof. Vitalis Wilgenhof is te bereiken via de hoofdingang Schalmstraat in
Eindhoven.

Schoonheidssalon

studio
A
Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24
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Nachbarn aus der Heimat
Beste Buurtbewoners,
Een aantal van jullie weten het al een tijd van onze beslissing om wederom de Rochusbuurt
te verlaten voor een buitenlands avontuur. We zijn weer naar het oosten getrokken maar
deze keer ‘slechts’ 650 km naar Dresden in Duitsland.
6 jaar geleden was het ruim 13 000 km met bestemming Singapore voor 3 jaar en hebben
jullie op de hoogte gehouden in het Rochusnieuws van onze belevingen middels
‘Buurtbewoners overzee’, deze keer lijkt ‘Nachbarn aus der Heimat’ een wat meer
toepasselijkere titel.
Het leven in de Rochusbuurt beviel ons goed maar
een nieuw avontuur trok ook dus toen de kans zich
voordeed hebben we eind vorig jaar besloten het te
doen. De verhuizing liet op zich wachten tot
Augustus omdat we de kinderen eerst het schooljaar op de Hasselbraam wilden laten afmaken.
Aangezien Fulco met werk in Dresden begonnen is
op 1 April was de situatie de afgelopen 5 maanden
vooral één waarbij wij in het week-end als gezin in
Eindhoven waren, maar van maandag t/m vrijdag
Brigit en kinderen in Eindhoven terwijl Fulco in
Dresden was voor het werk. Zoals Johan Cruyff als
zei, ´ieder voordeel heb zijn nadeel´, wat betekende
dat Fulco het grondwerk in Dresden kon verrichten
zoals scholen en een huis zoeken, bankrekening
openen etc etc. Alle praktische zaken die prettig zijn
te hebben als je ergens komt als gezin en de weg dan
al enigzins weet te vinden.
De verhuizing heeft trouwens aardig wat voeten in
de aarde want op het moment dat ik stukje schrijf
- midden augustus - zitten we onverwacht nog
steeds in Eindhoven bij vrienden. Ons huis in
Dresden, waar we per 15 Augustus zouden intrekken is nog niet beschikbaar aangezien de vorige

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

huurders het niet netjes hebben achtergelaten, en er
eerst nog een schilder door het huis moet.
Vervelend want we kregen dit op 14 Augustus te
horen, letterlijk 1 uur nadat de volle verhuiswagen
met al onze spullen uit Eindhoven wegreed en wij
2 uur later ook naar Dresden zouden gaan. We
hebben voor een paar dagen schone kleren en wat
schoonmaakspullen in onze auto staan, maar dat
is alles. Gelukkig kunnen we enkele dagen bij
vrienden blijven, wel zo gezellig maar ook weer niet
de bedoeling terwijl de kinderen nog wat langer
bij opa en oma blijven. En het kan wel tot
1 September duren voor we het huis in Dresden
in kunnen trekken dus ontheemd zijn.
We laten het maar over ons heenkomen, hebben
snel op plan B overgeschakeld en dus intussen
onze vluchten verzet en een hotel geboekt voor
de 1e week Dresden want 26 Augstus beginnen
de scholen daar.
De volgende keer meer over onze eerste weken in
Dresden, de school, de stad en hoe de verhuizing
uiteindelijk afgelopen is.
Groeten van Fulco, Brigit, Pepijn, Eva en Cato
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De klassieker van...
Paul van Vorstenbos
Al die verhalen over het 100 jarig bestaan van PSV bracht weer
mooie herinneringen boven. Het was in 1978, PSV speelde
thuis tegen het Turkse Fenerbahçe in de eerste ronde van de
Europa Cup. Ik mocht eigenlijk de jongensrang (te vergelijken
met de huidige family-corner) niet meer op omdat ik toch echt
al wat ouder was de voorgeschreven 14 jaar. Maar de financiele
middelen waren nog niet toereikend om een duurder kaartje te
kunnen kopen. Het werd een gedenkwaardige wedstrijd.
PSV moest winnen, uit was er immers verloren met 2-1.
Alles kwam gelukkig goed met een mooie 6-1 overwinning
(Mr. PSV: Willy van der Kuijlen scoorde maar lieftst 4 keer!!
Gerrie Deijkers wist overigens ook 2 keer te scoren).
Bijkomstigheid van een plekje op de jongensrang was dat onder de bezoekers van dat vak de wedstrijdbal werd verloot. Nog
nooit had ik het geluk gehad, tot deze keer! Opgewonden
moest ik me melden bij de eretribune om daar mijn bal op te
halen. Gespannen mocht ik naar binnen, en daar nog even
wachten in de catacomben van het stadion. Met naast me... Jan
van Beveren, mijn grote PSV-held, dat wachten kom wat mij
betrof niet lang genoeg duren :-). Nadat ik de bal kreeg snel
weer naar buiten naar mijn vrienden. Bal op de bagagedrager
onder de snelbinders en als een speer naar huis gefietst om hem
thuis te laten zien aan ons pa en ma.

Al de verhuizigen heeft de bal overleefd en inmiddels is het
leer zo verweerd dat voetballen niet echt meer een optie is.
Maar wegdoen, dat gebeurd echt nooit!!
Paul

Blue Border Folk Club
in café de Oude Sint Joris
Vanaf september zal er elke
dinsdagavond weer live muziek te
horen zijn bij de Blue Border Folk
Club in café de Oude Sint Joris.
Singer-songwriters en bands. Van
Americana tot Nederlandstalig en zowel
nationale als internationale juweeltjes.

Loop vooral eens binnen. De avonden
zijn vrij toegankelijk en beginnen rond
21.00 uur. Een vrijwillige bijdrage in de
hoed wordt gewaardeerd. Net zoals
eerder dit jaar zal met regelmaat op
vrijdagavond de Sint Joris Jazz Night
onder leiding van saxofonist André
Stijnen plaatsvinden en zal muzikale

duizendpoot Woody Veneman op de
eerste zaterdag van de maand weer zijn
Woody’s Saterday Night houden met
een verrassende programmering. U ziet
het, ook de rest van dit jaar is er genoeg
te beleven op het gebied van livemuziek
in de Rochusbuurt.
www.facebook.com/blueborderfolkclub

LEKKER (BLIJVEN) ETEN
EN TOCH AFVALLEN!
Geldropseweg 111 Eindhoven
Tel 040 212 00 29

www.voeljegoedineindhoven.nl
Bewust eten, bewegen én blijven genieten!

Van de buurtagent
15 juni
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Controle Romerohof op daklozen en ander.....

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.
Controle op Romerohof op leegstaande panden, weer
nieuwe slaapplekken aangetroffen. Super opgelost @Wooninc
#samenwerken #buurtvereniging #woningcooperatie
#politie
@Rochusbuurt dat is aan @wooninc zelf, in ieder geval beter
dichttimmeren. #sloopand

5 juni

Sleutels kwijt iemand? RT “@mvdbekerom: @
brigadierSTRMce gevonden in st rochusstr van 10-12 pic.
twitter.com/AHTQAMnu3Z” @Rochusbuurt

18 juni

Op de Tuinstraat thv nmr 5 zijn op de 12e tussen
02.00 uur en 17.00 uur diverse auto’s bespoten met zwarte
verf, iets gezien? 0900-8844

14 juli

Even meezoeken naar een persoon die zich uitgeeft
als politieman zojuist op de Geldropseweg ri centrum Blank
±40 jr norm postuur blond haar

23 juli

Gisterenmorgen rond 11.00 uur op de Hoefkestraat een 83
jarige dame beroofd van gouden schakelarmband, word
aangeroepen door getinte man in grote d.blauwe auto, weer
truc met nepgoud. In auto zat ook getinte vrouw. Spits
gezicht ±35 jr, sluik haar. Iets gezien 0900-8844
Hoe gaat de truc met nepgoud in z’n werk?
@deZeeuw euh, dat kan ik zo niet zeggen dat zou beledigend/stigmatiserend zijn. Slachtoffer spreekt over Roemeens
of Bulgaarse afkomst.

24 juli

Maandag starten we met sloop van de 3 dichtgetimmerde woningen Romerohof.

8 aug

28 aug @Rochusbuurt 3 Roemenen aangetroffen. Praatje
gemaakt verzocht te vertrekken.
Controle in de @Rochusbuurt op vreemde types. pic.twitter.
com/tqsnwtnW9e
Wil je contact met Erwin? Je kunt hem bereiken via twitter
@BrigadierSTRMce of mailen via
erwin.van.melis@brabant-zo-politie.nl

Wijkupdate: op de Geldropseweg vr op za alcoholcontrole geweest. 75 bestuurders ,resultaat 5x onder invloed
waarvan 1x invordering rijbewijs

10 juni

12 juni De (ons bekende)winkeldief vanmorgen bij de
Jumbo Geldropseweg had nog 2 lopende winkelverboden
staan. #traybiergejat #inVerzekeringgesteld

P.s. Op 22 juni was er een insluiper in de Willem van Hornestraat. De buit was een portemonnee. De bewoner belde
112 en binnen 15 minuten had de politie de insluiper in de
Iriswijk te pakken met het geld en zonder portemonnee. Het
lijkt door de tweets dat de buurtagent hier niet bij betrokken
was. Toch complimenten voor de politie voor het snel en
adequaat ingrijpen. (overigens is ook de portemonnee weer
terecht dankzij oplettende buurtbewoners!)
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Rochus Culinair...
Dit keer een paar recepten van ons jaarlijks redactie-etentje. We zaten bij
Lisanne thuis. En iedereen had wat lekkers meegenomen. Hierbij een
kleine greep uit het aanbod...

Albóndigas
gehaktballetjes in tomatensaus
Ingrediënten:
• 300 gram gemengd gehakt
• 1 tl verse citroensap
• ½ ui, fijngehakt
• 2 teentjes knoflook, geperst
• 2 el verse gehakte peterselie
• ½ tl versgeraspte nootmuskaat
• ½ tl kruidnagelpoeder
• 30 gr gedroogde broodkruim
• 1 ei
• 1 el room
• Bloem, voor het bestuiven
• 2 el olijfolie
• Zeezout en versgemalen
witte peper

Spinaziesoep
voor 2 personen
Ingrediënten:
• 2 eieren
• 1 el olijjfolie
• 1 sjalot
• 200 gr aardappel geschild en in blokjes
• 150 gr spinazie
• 500 ml kippenbouillon
• Nootmuskaat

Saus:
Bereidingswijze:

• 1,25 dl witte wijn
• 400gr tomatenblokjes uit blik
• ½ ui, fijngehakt
• 2 teentjes knoflook, geperst
• ½ tl zoet paprikapoeder
• 1 vers laurierblaadje

Bereidingswijze:

Doe het gehakt in een kom en voeg citroensap, ui, knoflook,
peterselie, broodkruim, ei, zout en peper toe. Meng goed,
maak balletjes ter grootte van een walnoot en bestuif ze met
bloem.
Verhit de olie in een ovenschaal tot hij rookt, voeg de gehaktballetjes toe en bak ze rondom goudbruin. Zet het vuur laag.
Voeg de rest van de ingrediënten en 1 deciliter water toe, dek
af en laat 1 uur pruttelen. De saus dient vrij vloeibaar te zijn,
dus voeg zo nodig extra water toe. Serveer warm.

Eieren in 8 minuten hard koken. In pan olie
verhitten. Sjalot en aardappel 3-5 min. zachtjes
bakken. Van de spinazie een paar plukjes achterhouden voor de garnering. Rest van de spinazie
door aardappel mengen en langzaam laten slinken.
Bouillon erbij schenken aan de kook brengen en 5
min. langzaam laten koken. Met de staafmixer
pureren. Op smaak brengen met zout, peper en
nootmuskaat. Soep in soepkommen scheppen en
partjes ei als bloem in het midden leggen. Een
beetje nootmuskaat over het ei heen raspen en
garneren met een blaadje spinazie.

Gegrilde courgette met geitenkaas
Ingrediënten
• courgette
• geitenkaas
• dille
• peterselie
• zout
• peper
• bieslook
• honing

Bereidingswijze

Snijd de courgetten met een mandoline of met een mes in erg
fijne lange dunne schijven. Bak de courgette in een pan zonder
boter, dus gewoon droog tot ze bruin begint te kleuren.
Draai deze om tot ze aan de andere kant ook kleur heeft. Laat
dit even afkoelen. Vervolgens snijdt u de kruiden erg fijn en
mengt u deze samen met de peper en zout en geitenkaas.
Vervolgend doet u een beetje van de mengeling op je courgette
en je rolt het op. Overstrooi met een beetje peper en dien op.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

a de Buut
ctiviteitenagend

A

Grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 24 september en 8 en 22 oktober

Groene bak
Dinsdag 17 september en 1, 15 en 29 oktober

Repair Cafe
Stratum orga
niseert
zaterdag 28
september 14
-17u, haar
maandelijkse
repareerbije
enkomst.
Kapotte spul
len, zoals kle
elektronica,
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n is zonde.
Repair Cafe
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Eindhoven

Oud papier
Woensdag 25 september en 9 en 23 oktober

Plastic, Glas
Dagelijks: Containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Colofon

Running Dinner

2 november 2013

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 630 stuks in
de Rochusbuurt.
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Redactie:
Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,
Janine Ficheroux en Koert Linders

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op zorgvuldige wijze en naar beste weten is
samengesteld. Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie niet instaan voor de
juistheid of volledigheid van de informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan ook
geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook,
door foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. Dit geldt voor zowel de eigen
content als voor die van derden afkomstig.

Vormgeving:
Paul van Vorstenbos

Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven
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RunningDinner
Zaterdag 2 november 2013

Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone lekkerbekken wordt het 2 november weer
een culinaire avond vol verrassingen in onze Rochusbuurt.

RunningDinner?

Het RunningDinner bestaat dit jaar uit: Voor- Hoofd en Nagerecht. Van tevoren krijg je te horen welk
gerecht jij/jullie moet(en) maken. Is het een voorgerecht dan wacht je thuis op je eetgasten (max. 6).
Is het een hoofd- of nagerecht dan krijg je thuis een berichtje waar je verwacht wordt voor het eten van
het voorgerecht. Hierna wordt door de gastheer/vrouw de envelop geopend met daarin de adressen waar
jullie naar toe gaan voor het hoofdgerecht. Sommigen gaan naar huis, anderen gaan naar een nieuwe
spannende locatie.
Na het hoofdgerecht volgt weer een nieuw berich. Je zit steeds met andere mensen aan tafel en dat
maakt het nou zo leuk en verrassend. Het maakt ook niet uit of je van goede of gewone culinaire
uize komt het gaat om de gezelligheid.
De avond begint om 19.00 uur tot??
Inschrijfgeld € 5,- per persoon

Dit is voor drankje na het Running Dinner op een speciale plaats ergens in de buurt waar we allemaal
samen komen na het nagerecht.
Voor meer info: rrd040@gmail.com – 040 - 84 87 901
Je kunt je aanmelden via de mail tot zondag 27 oktober:
INSCHRIJVEN:

Dit doe je door :
1: geld over te maken op 4299585 (5EUR pp) en
2. een mail te sturen naar RRD040@gmail.com en in de mail onderstaand gegevens te vermelden:
Naam:		 Tel:
Adres:		 eMail:
Aantal personen:
Absoluut géén:		 Had vorig jaar een:
O vis		 O voorgerecht
O vlees		 O hoofdgerecht
O vegetarisch		 O nagerecht
O ______________________ (anders ivm allergie)
Dit jaar volgt geen aparte aanmeldings-flyer, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden,
nieuwtjes via Rochusbuurt website en
Rochusbuurt Facebook Pagina https://www.facebook.com/groups/312189342155905/

