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Toon en Rian van Gestel bij
Afscheidsfeest BEATRIX met hart en ziel
Als Hofleveranciers bij Koninklijke Beschikking, ontvingen de
gebr.van Gestel een uitnodiging van het Nationaal Comité Inhuldiging
om op zaterdag 1 februari 2014 aanwezig te zijn bij het afscheidsfeest
van Beatrix in Ahoy Rotterdam. Martien stond zijn ticket af aan Rian,
Toons vrouw.
Samen met 4.000 andere genodigden werden zij vanaf 18.30 uur ontvangen, nadat er
de nodige veiligheidsmaatregelen overwonnen waren. Rond 20.00 uur begon de
generale repetitie met het aanwezige publiek in de vorm van enkele oefeningen, zoals
de wijze waarop prinses Beatrix ontvangen zou worden en het hoedje, wat op zeker
moment onder de stoelen vandaag moest worden gehaald na de woorden “chapeau”!
Toon herhaalde dit in woord en gebaar afgelopen week in de fietsenwinkel en dat zag
er feestelijk uit!
Aan het muziekprogramma werkten artiesten mee uit het hele land. Overwegend
amateurs want men wilde er een feest voor en door het volk van maken. De muzikale
begeleiding was in handen van het Nederlands Blazersensemble, het orkest welke
ook door Beatrix in het verleden vaak werd meegenomen naar staatsbezoeken. Toon
vond de Amsterdamse zanger Dick Barbé, die rechtstreeks uit de oude Jordaan leek
te komen, het beste optreden van de avond. Nadat tot slot alle aanwezigen (behalve
Beatrix natuurlijk) de feesthoedjes hadden opgezet en “chapeau” riepen, vertrok
Beatrix onder luid gejuich.
Rian en Toon bleven nog even nagenieten in the lounge met een drankje en een
snack. Binnen een uur was alles alweer opgeruimd in de Ahoy maar voor Toon en
Rian was de avond daarmee niet afgesloten. Ze hadden in het hotel kaartjes gekregen
voor het Holland Casino en
daar wilden ze wel eens (voor
het eerst) een gokje wagen.
Ervaring rijker, tientje armer
gingen ze naar hun hotel!
Wel drie dagen spendeerden
ze in Rotterdam. Na activiteiten als een champagneontbijt,
de Euromast, een “Splash
Tour” (met een amfibie bus
door de stad én het water in
voor een rondvaart).
Nog naar Scheveningen voor
een strandwandeling en een
Musical. Maar de duurst
betaalde
attractie
vond
Toon….het betaald parkeren
in Rotterdam: €53,-- voor 2
nachtjes!
s’ Maandags gingen ze weer
voldaan terug naar Eindhoven
én het vrije parkeren in de
Rochusbuurt.
Waarvan acte, Lida Calis

Toon en Rian van Gestel bij het afscheid van Beatrix

Redactioneel
Repair cafe Stratum
Gemeenteraadsverkiezingen
Partijstandpunt over thema’s die
actueel zijn in de Rochusbuurt
Knutselen in de Buut
Kidzzzz Talk Estafette ?
Kinderpagina
Nieuwsbrief WoonInc
Bezoek van de wethouder
Datende auto’s
Van de buurtagent
Lezing over wereldleraar Maitreya
Nachbarn aus der Heimat
Rochus culinair
Whazz dah?
Agenda, Grijs, groen, papier
50+ gym, Colofon

2
3
4-7

8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16

Mevrouw Verschuren

90!

Op zaterdag 29 maart 2014 word ik 90.
Ik nodig alle “Rochusbuurtbekenden”
uit om op die dag dit heuglijke feit
samen met mij te vieren in
Café Caravelle aan de Geldropseweg.
Iedereen is welkom tussen 15.00-17.30
uur voor een kopje koffie en een drankje.
Graag tot dan!
Mevr. Verschuren
St. Rochusstraat 34 B.

P.S. Uitdrukkelijk
verzoek:
géén cadeaus of bloemen!
Een kleine donatie ten
gunste van de
zwerfhondenopvangorganisatie waar ik
Noortje aan te danken
heb, zou ik wél erg
waarderen!
(Ik zorg voor een
“collectebus”.)
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Redactioneel 138

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

Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
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

Een nieuwe editie van het Rochusnieuws ligt voor u. Een bijzondere editie voor de
redactie. Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de inwoners van onze buurt te
kunnen informeren over de standpunten van Eindhovense politieke partijen ten aanzien van belangrijke thema’s in de Rochusbuurt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De jaarplanning is er op aangepast, een extra vergadering is ingelast,
alle politieke partijen zijn aangeschreven en reacties zijn verzameld. Deze gehele
exercitie heeft geresulteerd in een fraai overzicht met kort en bondige weergaven van
de standpunten van de politieke partijen die gehoor hebben gegeven aan onze
oproep. Daar zijn we best een beetje trots op. Hopelijk helpt het u bij het maken van
uw keuze en/of stimuleert het u om uw stem uit te brengen op woensdag 19 maart.
Ook trots zijn we op de toename van ingezonden kopij door inwoners uit onze buurt.
Door middel van deze inzendingen komen we er achter wat er leeft en waar men zich
mee bezig houdt. In deze krant leest u over de aanwezigheid van Toon en Rian van
Gestel bij het afscheid van prinses Beatrix in Ahoy Rotterdam, 2 februari jongstleden
en vindt u een boodschap van mevrouw Verschuren in het kader van haar aankomende 90e verjaardag. Beiden heuglijke momenten!
Daarnaast vindt u nog veel meer in deze editie van het Rochusnieuws, zoals de kinderpagina verzorgd door kinderen van de Hasselbraam, een verslag van een middag
Repair Café en een uiteenzetting van de mogelijkheid tot een autodate in onze wijk.

tel: 212 95 65

De redactie wenst u veel leesplezier!

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

Kopij voor het Rochusnieuws?

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

tel: 14040

Bewonersplatform
Joke Beniers

www.platformstratum.nl

Begin mei van dit jaar verschijnt nummer 139 van deze
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 15 april mei 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 èn klikgebitten
+ Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij ons
zorgpakket uitgebreid. Meer advies, meer nazorg. Ook bij u thuis.
Gebitszorg met een plus! Kijk op www.gebitplus.nl
Wij houden u graag op de hoogte.
Tuinstraat 25
5611 PL • Eindhoven
T: 040 243 85 25
info@gebitplus.nl

TLV I Tandtechnisch Laboratorium Verbeeten
TPV I Tandprothetische Praktijk Tuinstraat
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Repair Cafe Stratum brengt mensen bij elkaar
Het is een bonte verzameling, iedere laatste zaterdag van de maand. De Buut wordt vanaf
14.00 uur overgenomen door bezoekers en vrijwilligers van het Repair Cafe Stratum, een
gratis toegankelijk reparatiebijeenkomst. Bezoekers stromen binnen met plastic tassen met
kapotte spullen. DVD-spelers, Senseo’s, stofzuigers, kapotte jassen of klokken. Van alles
komt voorbij. En iedereen met zijn eigen reden. Niet weggooien omdat het zonde is,
financieel moeilijk, vervanging niet mogelijk of omdat het consumentisme menigeen tegen
de borst stuit. Een jonge vrouw die na reparatie van haar stofzuiger met tranen vertelt hoe
financieel moeilijk ze het had, een man uit Venlo die al een dag te vroeg aan de deur stond.
En het stel dat een kapotte staafmixer mee nam maar eigenlijk voor de gezelligheid kwam
kijken. En zo zijn er nog vele prachtige verhalen die de vrijwilligers hoorden.
Aan de tafels voor de elektronica zitten drie vrijwilligers, Charles, Harrie en Kees, voorover gebogen, hun
neus bijna in een apparaat: een Senseo, een DVD speler en een klein boormachientje. De lampen boven
hun hoofd verlichten de printplaatjes die ze vakkundig doormeten. De lade in de DVD speler wordt
voorzichtig los gewrikt, maar blijkt niet meer te repareren. Het apparaat verdwijnt onder de arm van een
vast bezoeker. ‘Hij was niet meer te maken maar wilde toch zeker zijn voordat ik ‘m weggooi’. Met zijn
FC Eindhoven-sjaal om is Huub een bekende buurtgenoot.
Vrijwilligster Kathy is een bijzondere aanwinst in het team; ze repareert uurwerken. En regelmatig komen
er klokken en wekkers voorbij. Ook de kledingreparaties nemen toe. Een knoop van de jas, een loszittende
rits of een gat in de broek wordt vakkundig hersteld.
Het is een gezellige middag. Mensen
drinken hun koffie en praten met elkaar.
Soms helpen ze elkaar zelfs met repareren. Er ligt volop gereedschap.
Anneke, de dochter van Ine verkoopt
ook komende bijeenkomsten weer gebak
voor het goede doel. Een weeshuis in
Zimbabwe. Repareren verbindt zo
mensen over de hele wereld.
Heb jij ook een kapot apparaat, stuk
speelgoed of een scheur in de broek?
Kom dan naar Repair Cafe Stratum in
de Buut. Iedere laatste zaterdag van de
maand, van 14 tot 17uur.
Want weggooien is zonde en samen
repareren is erg gezellig.

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
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Partijstandpunt over thema’s die
actueel zijn in de Rochusbuurt
De Rochusbuurt gaat natuurlijk stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen!
Als Rochusnieuws, de buurtkrant van de Rochusbuurt in Eindhoven, willen we
onze inwoners daar graag warm voor maken door aandacht hieraan te schenken.
Wij wilden graag horen hoe de gemeentelijke politieke partijen kunnen of willen
bijdragen aan onze buurt. Zoals in iedere wijk zijn er een aantal thema’s waar
onze inwoners zich druk om maken.
Hoe denken de politieke partijen van Eindhoven over de volgende thema’s:
Dit zijn de reacties die wij hebben ontvangen.
Voor de volledige tekst kijk op de website: www.rochusbuurt.nl
Vraag/ Politieke
partij

PvdA

De groenen

De Jeugd partij

Lijst Pim Fortuyn

eindhoven.pvda.nl

eindhoven.degroenen.nl

jeugd-partij.nl

lijstpimfortuyn-eindhoven.nl

Parkeeroverlast in
een woonwijk
dichtbij het
centrum;

Op initiatief van
bewoners per straat
betaald parkeren
invoeren. Voor de
bewoners kost dat een
paar euro per maand.

Het gebruik van de
auto moet worden
teruggedrongen.
Auto’s geven nog
steeds te veel schadelijke uitstoot en veroorzaken geluidhinder.
Eindhoven heeft
grotere autodichtheid
dan Amsterdam.

In alle wijken en
buurten spelen specifieke en generieke
behoeften.
Deze partij is daarom
vóór gebiedsraden die
meebeslissen zodat de
lokale belangen altijd
voldoende geborgd
zijn.
Uw vragen vallen
binnen deze visie.

Iedereen in de woonwijken moet zijn/haar
auto zo dicht mogelijk
bij huis moet kunnen
parkeren. Desnoods in
overleg met de buurt
door belanghebbende
parkeren. Bewoners
moeten daar dan een
redelijk doch kleine
vergoeding voor
dienen te betalen.

Sluipverkeer en te
hard rijden in een
dichtbevolkte wijk;

Sluipverkeer weg
blijven uit woonwijken.
Initiatieven en ideeën
vanuit de wijk zijn
welkom. Om sluipverkeer en het harde
rijden tegen te gaan.
Hard rijden gebeurt
soms ook door eigen
bewoners. Eigen
verantwoordelijkheid
voor de buurt.
Niet teveel drempels
in de straten i.v.m. het
aanrijden van ambulances e.d.

Tegen de auto stemmen. De wens van
iedereen om een eigen
auto te bezitten is de
wens van een kind.
Bovendien leidt het
veelvuldig gebruik van
de auto, tv-kijken en
computergebruik tot
bewegingsarmoede,
overgewicht, en allerlei
gezondheidsproblemen.

Sluipverkeer door een
woonwijk is uit den
boze en te hard rijden
in een woonwijk is
absurd en dient te
worden aangepakt. En
nog beter te worden
voorkomen door
verkeersmaatregelen,
zoals b.v. verkeersdrempels en/of
wegversmalling. In elk
geval in samenspraak
met de buurt een
passende oplossing.

Buurtschool met
tekort aan plekken
voor de kinderen
uit de eigen buurt;

PvdA vindt het
belangrijk dat kinderen
in de eigen buurt naar
school gaan. Partij
heeft gemeente breed
– afspraken gemaakt
met de schoolbesturen
om kinderen uit eigen
buurten met voorrang
te plaatsen

Gemeente schuift dit
probleem al jarenlang
voor zich uit. De
gemeenteraad moet
toch eens serieus gaan
bekijken of ze de
keuzevrijheid van
ouders kan inperken.
Huidige situatie niet op
zijn beloop laten.

Kinderen moeten in
hun eigen buurt of
woonwijk naar school
kunnen. Daar leren zij
andere buurtkinderen
kennen waar zij na
schooltijd mee kunnen
spelen.
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Vraag / Politieke
partij

PvdA

De groenen

De Jeugd partij

Lijst Pim Fortuyn

eindhoven.pvda.nl

eindhoven.degroenen.nl

jeugd-partij.nl

lijstpimfortuyn-eindhoven.nl

Woningsplitsing;

Woningsplitsing geeft
veel druk in de wijk.
Hebben de afgelopen
jaren ingezet op
handhaven om illegale
woningsplitsing tegen
te gaan. Reeds overbelaste wijken 'op slot' .
Op straatniveau kijken
naar leefbaarheid als
toetsingsnorm voor
vergunning. Meldpunt
woonoverlast opgestart
door inbreng partij.

Bij het opsplitsen van
een woning zijn vaak
werkende migranten de
huurder van een
woonruimte die niet
voldoet aan minimale
kwaliteitseisen. Pleit
voor ratificatie van het
VN-verdrag bescherming werkende
migranten en hun
familie. De zwakste
groep verdient allereerst bescherming.

In de raad is afgesproken daar zeer terughoudend in te zijn.
Bepaalde wijken ‘staan
dan ook op slot’.
Overlast moet worden
voorkomen. Wij niet
zonder meer tegen. Er
zijn ook buurten waar
niemand overlast
ondervind van deze
studenten. Zij spelen
ook wel eens voor
oppas in de buurt.

Braakliggende
terreinen waar
gesloopt is maar
voorlopig nog niet
gebouwd wordt;

Staan achter buurtinitiatieven om samen met
de eigenaar tot een
tijdelijke oplossing te
komen zodat er geen
verloedering plaats
vindt in de wijken. Als
de gemeente zelf
eigenaar is moet de
gemeente hierin zelf
het goede voorbeeld
geven.

Deze terreinen inrichten als groententuin
voor de buurt, mits
schone grondverklaring. Anders in overleg
met de buurt inrichten
als natuurtuin. Natuur
die ‘opgekomen’ is
behouden zolang er
geen concrete plannen
zijn voor bebouwing.

Leegstand dient
voorkomen te worden.
Bij slopen en nieuwbouw dat te lang op
zich wachten, moet in
samenspraak met de
buurt een andere
tijdelijke invulling aan
worden gegeven. Dat
kan een speelveldje zijn
met enkele speeltoestellen, een moestuin
of een trapveldje.
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Vraag/ Politieke
partij

Teleurgestelde
burgers

OPA beweging

SP

CDA

opabeweging.nl

eindhoven.sp.nl

cda.nl/noord-brabant/
eindhoven

ploeg.ws/burgers

Parkeeroverlast in
een woonwijk
dichtbij het
centrum;

Bewoners hebben een
grote mate van zeggenschap over hun eigen
wijk en leefomgeving.
De rol van de gemeente en ambtenaren is
slechts ondersteunend
en faciliterend.
Bindende referenda
over spraakmakende
zaken.
En er vervolgens naar
handelen.

Alternatief is de
parkeervergunning.
Willen we dat? Denken
dat we daar toch naar
toe moeten. Hopelijk
kunnen de kosten van
een vergunning beperkt
blijven en kunnen
mensen met aantoonbaar weinig inkomsten
ontheffing krijgen.

Buurt moet kunnen
kiezen voor betaald
vergunningensysteem
waarbij huishouden
tenminste één vergunning krijgt. Mits
draagvlak. Bedrijven en
instellingen moeten
eigen behoefte
oplossen.

Wijken dichtbij het
centrum mogen niet de
dupe worden van duur
centrumparkeren.
Invoeren van belanghebbenden parkeren is
oplossing. Tegen een
zeer laag tarief.

Sluipverkeer en te
hard rijden in een
dichtbevolkte wijk;

Gaat ten koste van
leefbaarheid. Aanpak
door doeltreffende
informatieborden en
adequate handhaving.

30 kilometer zones en
plantenbakken plaatsen
zodat het voor sluiprijders niet aantrekkelijk
is dwars door de wijk
te rijden.

Autogebruik terugbrengen door beter OV
en fietsvoorzieningen,
meer buurtwinkels,
buurtscholen en andere
kleinschalige buurtvoorzieningen. Meer
30-km zones en
handhaving. Bij
zoenzones voor de
scholen, moet bij de
straatinrichtingen
veiligheid voorop staan.

Hebben regelmatig in
contact met de buurt.
V.b. Tuinstraat,
Hasselbraam. Hebben
aangedrongen op
verkeersveiligheidsmaatregelen en die
gekregen. Aandacht
voor veilige afwikkeling
van bouwverkeer
(Wooninc.)
Door inmenging partij
zijn plannen bij Petrus
Dondersstraat niet
doorgegaan.

Buurtschool met
tekort aan plekken
voor de kinderen
uit de eigen buurt;

Keuzevrijheid van
ouders voorop. Is er
plaatsgebrek, dan
serieus kijken naar, al
dan niet tijdelijke,
uitbreidingsmogelijkheden.

Weten weinig van deze
kwestie af: laat de
ouders met initiatieven
komen en weeg deze
tegen elkaar af. Een
geval als dit zou buiten
de ambtenarij om
geregeld moeten
kunnen worden.

Voor buurtscholen die
afspiegeling van de
buurt zijn. Realisatie
met centraal aanmeldmoment en vaste
aanmeldleeftijd. Voor
buurtscholen een
schoolhuisvestingsbeleid stimuleren (desnoods dwingen) om
tekort aan plekken
onderling op te vangen.

Onderwijsvrijheid erg
belangrijk. Niet in de
ene wijk een school
leeg staat, terwijl
verderop een school
staat waar ruimtegebrek heerst. Dit is
onbetaalbaar.
Voorstander van
bestaand Integraal
huisvestingsplan.
Nu nog de financiering
ervan.

Woningsplitsing;

Toenemend probleem
in vele wijken. Claim
op leefbaarheid en
betrokkenheid bij de
buurten.
Staan wij voor een
duidelijke inventarisatie
en vervolgens beheersingsmaatregelen.
Eventueel quota per
straat of
postcodegebied.

Hoort begrensd te zijn,
er moet een balans zijn
tussen het aantal
gezinnen en de kamerbewoners. Heeft
invloed op het parkeerprobleem. Beperkt dan
geen bezwaar. Voer
namens het buurtcomité welkomstgesprekken
met nieuwe bewoners.

Splitsing alleen vergunnen als geen parkeerof woonoverlast te
verwachten is en er in
fatsoenlijke appartementen gesplitst wordt.
Ook voor kamerhuur.
Vergunningen alleen
aan bonafide verhuurders afgegeven worden.
Zwarte lijst met
malafide eigenaren/
Gedupeerde huurders
van huisjesmelkers
beschermen. Reageer
op klachten.

Tegen waterbedeffect
door maatregelen in
b.v. Bennekel.
Juist in dichtbevolkte
wijken is het niet
gewenst om het
juridisch toe te staan
dat er nog meer
bewoners per huis
toegestaan zijn.
Daarom b.v. uitbreiding
van studentenwoningen niet alleen in
centrum maar naar
geheel Eindhoven. 1
van onze speerpunten.
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Vraag / Politieke
partij

Teleurgestelde
burgers

OPA beweging

SP

CDA

opabeweging.nl

eindhoven.sp.nl

cda.nl/noord-brabant/
eindhoven

Zoals in de Irisbuurt,
plant er bloemen op,
zet een bankje neer,
maak er een ontmoetingsplek voor honden
en hun baasjes van.

Uitstellen sloop sociale
woningbouw. Geen
kaalslag. Dringen aan
op eenExcessenregeling tegen verloedering. Bij braakligging:
in overleg met en door
de buurt een tijdelijke
bestemming geven.
Bekostigen uit fonds
gevoed door eigenaren
van grond.

Liefst niet slopen,
voordat er concrete
plannen voor nieuwbouw zijn. Dit is de
oorzaak. In overleg met
de bewoners tijdelijk
een andere functie.
B.v. een fietscrossbaan,
stadsmoestuin of een
tijdelijk park.

ploeg.ws/burgers

Braakliggende
terreinen waar
gesloopt is maar
voorlopig nog niet
gebouwd wordt;

Ze kennen deze waar
mensen eindeloos
tegen bouwhekken
mogen aankijken. Doe
er “for the time being”
iets nuttigs mee, een
eigen invulling door de
bewoners zelf. Hebben
de asbestgevaren in
onze buurt vermeld op
hun Teleurstellingenlijst
op onze website.

Vraag/ Politieke
partij

Leefbaar Eindhoven

Parkeeroverlast in
een woonwijk
dichtbij het
centrum;

Door Rochusnieuws werden wij gevraagd hoe wij denken over thema’s als parkeeroverlast, het tekort
aan plekken voor kinderen uit de wijk op de buurtschool, woningsplitsing, braakliggende terreinen en
sluipverkeer. Dit zijn ongeveer dezelfde thema’s als vier jaar geleden, en dat verbaast ons. Wat is er in
de afgelopen jaren dan gebeurd? Zijn deze vraagstukken dan niet bij de gemeente aangekaard?

Sluipverkeer en te
hard rijden in een
dichtbevolkte wijk;

Maatwerk bieden met de bewoners van de Rochusbuurt meedenken. De burger en het bedrijfsleven
ondernemen, de overheid faciliteert en participeert in plaats van negeert en blokkeert. Gebeurt dat
laatste, dan staan wij er voor u. Het woord is aan de bewoners!

leefbaareindhoven.nl

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 zou Willem Swinkels een interview
met Sofie Peters houden. Jammer genoeg is dit
niet op tijd gelukt. De deadline viel dan ook
midden in de carnavalsvakantie. In het volgende
krantje hopelijk een mooi stukkie met Sofie!

Knutselen in de Buut!
Wat een mooie zomer, prachtig
najaar met lekker veel buiten spelen.
Nu is het weer tijd voor de kachel,
warme chocomel en …….knutselen
met alle kinderen uit de buurt!.
In het nieuwe jaar gaan we van start
met leuke knutselactiviteiten –
elke 2e donderdag van de maand van
15.30 tot 17.00 uur.
Wat gaan we doen:
13 maart
“schilderen met garen”
10 april
“pasen”
22 mei
“verrassing”
Tot dan, groet Mar en Rian
(06 - 43 01 37 78 / 06 - 46 19 35 02)

Kinderpagina!!
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aangeleverd door de leerlingen van de Hasselbraam!

Twee agenten staan aan een kruispunt
zegt de een tegen de ander: Ga eens kijken of het zwaailicht het
nog brand. De agent gaat kijken en roept:
Ja, Nee, Ja, Nee, Ja, nee

Alle onderstaande woorden zitten horizontaal <–>, verticaal of
diagonaal   verstopt in de puzzel. Streep ze door en maak van
de overgebleven letters het puzzelwoord
<–>

Er zijn twee varkens.
Zegt het ene varken tegen het andere varken:
“Wat is jou lievelings eten?”
Zegt de ander: “Knor”

<–
>

Raadsels en moppen

avondmaal goede vrijdag lam paaskonijn verf
chocolade haas lente paasontbyt versiering eierdop
kruis mandje paastak eieren kuikens paasei penseel

Vraag: Het is groen en het hangt onder een auto?
Antwoord: Een spruitlaat.
Er waren twee oenen in de trein de ene oen zegt tegen andere
oen als jij raad hoeveel koekjes in deze mand zitten mag jij ze
dan alledrie hebben hahahahhahaha!
Jantje zit op school de meester vraagt aan jantje wat is
5x2?
Waarop jantje antwoord: Weet je dat niet eens !
Waarom drinkt Jantje de melk in de supermarkt op?
Omdat op het pak melk staat hier openen.
Jantje drinkt in één zijn melk op en laat daarna een harde boer.
Moeder: Wat is dat nou?!
Jantje: de melkboer MAM!
Oplossing:

De achtbaan (les bij Natuur en Techniek)
Dit blok gaat het over constructies en
daarbij bekijken wij de constructies van
achtbanen. We hebben wat belangrijke dingen van
een constructie beschreven.
Al meer dan honderd jaar geleden had je het eerste pretpark.
Uitvinders hadden ontdekt dat je voor een achtbaan van hout
een goede constructie kon bedenken. Een constructie is een
bouwsel waarin verschillende onderdelen één geheel vormen.
Een houten achtbaan is dus een constructie van palen en rails.
Ook de manier waarop iets is gebouwd, noem je een constructie. Je hebt het dan over de constructie voor de achtbaan. Al
snel bleek dat mensen de achtbaan een prachtige constructie
vonden.
Bij deze lessen kregen we ook filmpjes te zien over constructies, lassen, solderen en magneten. Ook hebben we een filmpje
gezien waarbij iemand een dagje mee mocht draaien om te kijken of alle achtbanen goed werkten. Dit was een gaaf filmpje
en erg leerzaam.
Geschreven door: Chahid en Mertcan
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Nieuwsbrief WoonInc:

Rochushofje en groeninrichting
Wooninc heeft omwonenden geïnformeerd middels een hoorzitting en
nieuwsbrief, maar we denken dat alle bewoners van de Rochusbuurt op
de hoogte moeten zijn van de plannen voor de inrichting van het binnenterrein; vandaar dat we de nieuwsbrief nog even verkort publiceren.
Op 23 januari werden omwonenden geïnformeerd
over de inrichting van het braakliggend terrein aan
de Hoefkestraat en het Rochushofje-terrein en de
verbouwplannen van het voormalige buurthuis. Het
bleek dat omwonenden niet positief zijn over de
verbouwplannen. Daarom hebben wij besloten om
het oude buurthuis te gaan slopen. Het pand is inmiddels geheel verwijderd, het terrein wordt nu verder ingericht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd
door sloopbedrijf A. Jansen B.V.
Terreininrichting

Het binnenterrein is ingericht met parkeer- en
groenvoorzieningen. De inrichting ter hoogte van
het Rochushofje en de zijkant van JOEP zetten wij
in dezelfde lijn door als het binnenterrein. Op verzoek van de Rochusbuurtvereniging blijft het basketbalveld bestaan. De erfafscheiding ter hoogte
van St. Rochusstraat 12-18 wordt vervangen door
een muur.
Parkeren

Wooninc, voldoet met de nieuwbouwplannen aan
de parkeernorm zoals die door de gemeente zijn
vastgesteld. Desondanks constateren ook wij dat de
parkeerdruk in de wijk hoog is. Dit kunnen wij als
Wooninc. niet voor u oplossen. Wel proberen wij
zoveel als mogelijk een kleine oplossing te bieden
door de twee parkeerplaatsen bij de inrit van het
parkeerterrein te laten bestaan.

Ook willen we drie parkeerplaatsen op het privéparkeerterrein - die wordt afgesloten met een slagboom
- te huur aan te bieden voor €35,00 Per maand.
Heeft u interesse in één van deze parkeerplaatsen,
neemt u dan contact op met Froukje Simons, projectleider van Wooninc. Zie contactgegevens
hieronder.
Inrichting Hoefkestraat

Aan de Hoefkestraat gaan wij op termijn 15 koopwoningen realiseren. Samen met buurtbewoners
hebben wij een plan gemaakt voor het braakliggende terrein. Wooninc. zorgt voor de inrichting en het
maaien, wij hebben met de buurtbewoners afgesproken dat jullie zelf het terrein netjes houden en
er ook op toezien dat anderen dit ook doen. Het terrein wordt ingezaaid met gras en bloemen. De bestaande boompjes blijven staan. Het terrein is niet
bedoeld als hondenuitlaatveld. Wij proberen dit ook
zoveel mogelijk te voorkomen door de entrée te
voorzien van een anti-hondenrooster en een bord
met “verboden voor honden”. Ook wordt het
terrein voorzien van een draadhekwerk met een
dubbele draad van 60 cm hoog.
Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen, neemt u dan contact op met projectleider
Froukje Simons, bereikbaar via 040 265 44 50 of via
fsimons@wooninc.nl.

Schoonheidssalon

studio
A
Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24
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Bezoek van de wethouder
aan de Rochusbuurt
Afgelopen woensdag 26 februari bracht de Wethouder van Wonen,
Wijken, Ruimte en Burgerpaticipatie Yasin Torunoglu (PvdA) een
bezoek aan de Rochusbuurt en de Irisbuurt. Het bezoek spitste zich
toe op het probleem van toenemende omzettingen van woningen voor
kamerverhuur en opsplitsing van woningen in appartementen.
Om vier uur ’s middags werd de
Wethouder, begeleid door enkele ambtenaren, door Walter Willems en Frank van
der Laak ontvangen in de Buut. Tijdens
een korte introductie van de Rochusbuurt,
werd de nadruk gelegd op de drukte in
onze buurt en de aanzienlijke bijdrage
van ons kleine buurtje aan de oplossing
van het tekort aan huisvestingsmogelijkheden voor jongeren in de stad.
Hierna volgde een bezoek aan basisschool de Hasselbraam, waar men zich
zorgen maakt over het tekort aan
parkeerplaatsen bij de school en het
gebrek aan groen in de directe omgeving
van de school. Verder werd de wethouder
langs een aantal (grote) panden in de
buurt geleid die de afgelopen jaren als
woonruimte aan onze buurt zijn toegevoegd door omzettingen en/of splitsingen. Vooral de hoeveelheid van deze
panden maakte indruk.
Wethouder Yasin Torunoglu (links) in gesprek met
Jan Heesakkers, directeur van de Hasselbraam

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

Tussen vijf en zes uur kreeg dit bezoek
een vervolg in de Irisbuurt, waarbij ook
het probleem van de omzettingen en
splitsingen werd aangekaart. Hier werd
afgesloten in de Blokhut, omdat die in
haar voortbestaan wordt bedreigd.

Het geheel werd afgesloten met een bijeenkomst in de Buut van zes tot zeven
uur waarbij ook bewonersorganisaties uit
de Irisbuurt, het Witte dorp, het
Bloemenplein en Bewonersplatform
Stratum zich aansloten. Opnieuw werd
er gediscussieerd over het toenemende
aantal omzettingen en splitsingen van
woningen in Stratum binnen de Ring.
De voorzichtige conclusie van deze
bijeenkomst was: “De gemeente moet
bij beoordelen van aanvragen voor woningsplitsing en omzetting van woningen
meer oog hebben voor de balans tussen
verschillende bewonersgroepen in de
verschillende buurten”.
De Wethouder leek deze conclusie ook te
onderschrijven. Blijft echter de vraag of
hij, ook na de gemeenteraadsverkiezingen, weer terugkeert als Wethouder in
het volgende college.
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Datende auto’s
of toch niet?
Het bordje bij de parkeerplaats op de Pastoor
Dijkmanstraat is vrij suggestief. Niet iedereen zal het
begrijpen. Alleen een kenner weet de betekenis van
Autodate. Rochusnieuws ging op onderzoek.
Nu de parkeervergunningstress in de buurt weer wat geluwd is,
is het moment aangebroken op zoek te gaan naar alternatieven
voor de auto voor de deur. En alternatieven zijn er blijkbaar,
juist in onze buurt. Autodate of autodelen van Greenwheels
geeft de mogelijkheid een auto dag en nacht ter beschikking te
hebben en alleen te betalen als je hem gebruikt. Dus wel de
voordelen van autorijden, maar geen gedoe met onderhoud,
allerlei onverwachte kosten, of het aanvragen van parkeervergunningen. Autodate is een praktisch systeem van gedeeld
autogebruik, met altijd een vrije parkeerplek in de buurt.
Autodate werkt als volgt: op de Pastoor Dijkmansstraat is een
speciaal gereserveerde parkeerplaats waarop een auto staat
geparkeerd. Met een abonnement kun je 24 uur per dag via de
website of telefoon deze auto reserveren. Met een chipkaart of
een app open je de gereserveerde auto en vervolgens kun
je gaan rijden waarheen je maar wilt.
Je betaalt voor het abonnement, vanaf 5 euro per maand, en
daarnaast ontvang je maandelijks een rekening voor de gereden
ritten. Je kunt als abonnee door heel Nederland auto’s
reserveren, vaak ook bij stations.
Het gebruik van een deelauto biedt veel voordelen. Uiteraard
bespaar je de kosten van het hebben van een eigen auto, het is
goed voor het milieu (vooral ook omdat je bewuster keuzen
maakt over het gebruik van de auto), en omdat voor iedere
deelauto gemiddelde 3 mensen hun auto weg doen. En dat
levert dus weer ruimte op in de buurt.
De lokatie aan de Pastoor Dijkmanstraat is momenteel een
kortinglokatie, dat betekent dat je een auto kunt reserveren
tegen een gereduceerd tarief voor 24 uur.
Heb je interesse in autodate of autodelen,
ga dan naar www.greenwheels.nl.
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Van de buurtagent

Lezing over

wereldleraar Maitreya
Op zondag 30 maart houdt Stichting Share Nederland in centrum
Aquamarijn in Eindhoven een lezing over Maitreya, de Wereldleraar voor
de Nieuwe Tijd.

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.
Deze keer niet veel nieuws uit
onze wijk.
7 jan.

Waarschuwing, inbrekers kunnen
met spec. App in uw auto meten of
er iets ligt met een accu. Laat geen
laptops, ipads e.d. achter in Uw auto
13 jan.

De wijken in(Stratum) samen met
collega’s opvallend en onopvallend,
preventief maar ook kijken met een
andere bril op, waar liggen de kansen
voor een inbreker, waar het kan later
we een voetje achter.

Oorlogen, milieurampen en ineenstortende economiëen, volkeren die in opstand
komen, vreemde verschijnselen als UFO’s en graancirkels: het lijkt soms het einde
van de wereld.
Zo niet voor esotericus Benjamin Creme. Die ziet juist reden voor nieuwe hoop,
want dit is het begin van het Watermantijdperk, dat zal worden ingeleid door de
komst van Maitreya. Als Wereldleraar zal Hij de mensheid inspireren een nieuwe
beschaving op te bouwen, waarin alle mensen in vrede kunnen samenleven.
Een nieuwe leraar wordt in alle religies verwacht. Volgens Creme zijn de Messias,
Christus of de vijfde Boeddha echter verschillende namen voor één individu,
Maitreya.
Maitreya is het hoofd van een groep Meesters van Wijsheid. Dat zijn mensen die
“verlicht” zijn, klaar met hun geestelijke evolutie op aarde. Van tijd tot tijd komt één
van hen terug om nieuwe leringen te geven.
Voor het Watermantijdperk is dat Maitreya. Samen met Zijn Meesters zal Hij ons de
juiste weg wijzen, waarbij de wereldeconomie zal moeten plaatsmaken voor een
rechtvaardig systeem van samen delen. Daarnaast zal Hij ons de kunst van
Zelfverwerkelijking leren. Dan zal voor iedereen een menswaardig, vreugdevol
bestaan mogelijk worden.
Maitreya trad in 2010 voor het eerst in het openbaar. Sindsdien is Hij al meer dan
90 keer in verschillende landen op televisie geïnterviewd.
De lezing is gratis en begint om 14.00 uur.
Share Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk.
Meer info: www.sharenl.org tel.(020) 694 6262
waar: 			 Centrum Aquamarijn
					Stratumsedijk 57, 5611 NC Eindhoven
					tel. 040 212 2593
wanneer:
hoe laat:
door wie:
toegang:

zondag 30 maart
14.00 uur
een medewerker van stichting Share Nederland
gratis (vrijwillige bijdrage)

21 jan.

Zaterdag 18.40 uur gazelle orange
fiets gestolen nabij de Jumbo
Geldropseweg. Iets gezien?
0900-8844
Wil je contact met Erwin? Je kunt
hem bereiken
via twitter @BrigadierSTRMce
of mailen erwin.van.melis@
brabant-zo.politie.nl

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

www.voeljegoedineindhoven.nl
Bewust eten, bewegen én blijven genieten!
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Nachbarn
aus der Heimat
Hallo buurtbewoners,
Het is eind Februari als ik dit schrijf en we zijn net
terug van een korte ´vakantie´ in Nederland.
De 2e helft van Februari was het hier wintervakantie
alhoewel het weinig winter geweest is hier, net zoals
in Nederland overigens. We hebben ook Eindhoven
aangedaan en aangezien het in Eindhoven nog geen
vakantie was hebben we vele vrienden en bekenden
getroffen. Ook Pepijn en Eva hebben enkele nachten
bij vriendjes en vriendinnetjes gelogeerd die dagen.
Omdat het voor Fulco alweer 6 maanden geleden was
dat hij in Eindhoven was, zie je ook de veranderingen
in de stad veel beter. Zoals de Oirschotse Dijk die in
een fietspad is veranderd, het Rabobank gebouw aan
het Fellendoord dat gestript wordt, maar helaas ook
het spuuglelijke huisje vanwege glasvezel op het
Hertog Hendrik van Brabantplein. Als we wisten dat
dat de bedoeling van glasvezel is... Maar goed we
hebben ons uitstekend vermaakt en het was leuk om
even terug te zijn.

In Januari hadden wij ook 2 nieuwjaarsborrels, ééntje georganiseerd door de Nederlandse vereniging in Dresden en dan
blijkt dat er zeker een 40 tot 50 tal Nederlanders in Dresden
wonen. En de andere borrel georganiseerd door onszelf, hier
in het complex waar we wonen.
We hadden de buren uitgenodigd, alles bij elkaar zo´n 10 mensen en allemaal Duits. Voor ons een manier om de sociale
contacten uit te breiden en de Duitse gasten waardeerden het
enorm aangezien ze dit zelf niet doen. Een Duitser is van
nature gereserveerd en houdt graag (letterlijk) afstand. Het
leuke is wel dat hier in het oosten van Duitsland het allemaal
wat minder formeel en hiërarchisch is. Men spreekt elkaar al
snel aan bij de voornaam en met Du ipv Sie, ook als men
vreemden voor elkaar is, en dit is ook op mijn werk zo.
Ik heb me laten vertellen dat het hier in het oosten minder
formeel en hiërarchisch is vanwege de recente historie. Eerst in
nazi-Duitsland en later in de DDR hebben de mensen hier
zo´n 60 jaar in totalitaire staten geleefd waarbij men gezien
heeft tot welke vreselijke excessen het leidt indien men onderscheid maakt tussen mensen op oneigenlijke gronden zoals ras,
geloof en politieke denkbeelden.
Wij gaan ons hier voorbereiden op de lente die hopelijk snel
komt, en waarbij de dagen snel langer gaan worden.
Groeten van Fulco, Brigit, Pepijn, Eva en Cato

BUUT VRIJ
	Vanaf 7 februari a.s. wordt de Buut elke vrijdag
van 16.00 tot 19.00 uur voor alle buurtbewoners
opengesteld voor:

BUUT VRIJ
Voor een praatje, een drankje of… Niks moet, alles
mag, dus als je wensen of leuke ideeën hebt,
schroom niet, leg het voor en dan bekijken we of
het te realiseren is.

Tot vrijdags!

Rochus Culinair...
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Studeren en makkelijke goedkope maaltijden!

Boerenkoolstamppot
Veel van onze lezers zullen het zich nog herinneren: voor het
eerst op kamers! Veel voorbereidingen, boeken aanschaffen,
meubeltjes bij elkaar scharrelen. Voor het eerst het veilige
nest verlaten, spannend!
En dan woon je er uiteindelijk, alles is nieuw, klein en na een
hele dag college moet je ook nog zelf koken. Dus moet je met
je (kleine) budget en je beperkt aantal pannen aan de slag en
het liefst moet het ook nog snel klaar zijn! Het is vanavond
jouw kookbeurt.
Onze dochter staat voor die grote sprong en aangezien lekker eten en
koken een groot gedeelte van het familieplezier en hobby is, besloot ze
afgelopen kerstvakantie alle lekkere recepten van de afgelopen jaren en
haar lievelingsrecepten bij elkaar in een map te doen. De foto bij dit
artikel is van die voorkant. Op die voorkant een zelfgemaakt logo, want
tja, de vervolgstudie zal ook een creatieve component kennen!
Ik wil met jullie een lekkere winterse kost uit het receptenboek delen:
een boerenkool- stamppotschotel.
Dus aanstaande studenten ga dit weekend maar eens oefenen en verras
je ouder(-s)!
aardappels afgedekt in nog ca. 15
minuten zachtjes gaar koken. Rookworsten uit pan nemen en onder deksel
warm houden.
3. B
 oerenkool en aardappels afgieten en
kookvocht opvangen in kom. Met
aardappelstamper boerenkool en
aardappels fijnstampen. Boter en azijn
Bereiden
toevoegen. Alles goed door elkaar
1. A
 ardappels schillen, wassen en in
roeren en al roerend steeds scheutje
stukken snijden. Boerenkool in grote
kookvocht toevoegen tot alles smeuïg is.
4. A
 l roerend stamppot nog enkele mipan doen en aardappels erop leggen.
nuten doorwarmen. Op smaak brengen
Ca. 2 1/2 dl water en 1 theelepel zout
met zout, peper en eventueel nog
toevoegen. Op matig hoog vuur boerenscheutje azijn. Boerenkoolstamppot op
kool en aardappels afgedekt aan de kook
vier borden scheppen. Rookworst in
brengen. Boerenkool in ca. 10 minuten
plakjes snijden en op boerenkool leggen.
laten slinken.
2.	Rookworsten uit verpakking nemen en
Lekker met piccalilly of mosterd.
op aardappels leggen. Boerenkool en
Ingrediënten (voor 4 personen)
•
•
•
•
•
•

1 kg aardappels (kruimig) +
600 g boerenkool (panklare)
2 rookworsten (a 250 g)
25 g boter of margarine
1 el azijn
versgemalen peper

Whazz dah?
Er wordt weer hard gewerkt in de
Rochusbuurt. Onduidelijk blijft
echter of de bouw van het nieuwe
pretpark de buurteconomie zal
versterken.
Vooruitlopend heeft de gemeente
reeds parkeerplekken ingericht.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

n

iviteite
Agenda buurtact
De Buut
Jaarvergader

Dinsdag 18 maart, 1, 15 en 29 april

ing maandag
7 apri

Repair Café

Zaterdag 26
len

Fritzen
Buut Vrij

l

Zaterdag 29

Kinderknutse

Grijs, groen en papier
r
ar voo
chikba
s
.
e
n
b
e
eit
ut is
activit
De Bu
om Grijze bak
gen en
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r
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e
@
d
a
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Dinsdag 25 maart, 8 en 22 april
t
v
iur
chusbu
o
r
:
o
f
Groene bak
In

maart
april

Oud papier

vanaf 20.00 uu

r

van 14.00 tot

van 14.00 tot

17.00 uur

17.00 uur

Donderdag 13
maart van 15
.30 tot 17.00
Donderdag 10
uur
april
van 15.30 tot
17.00 uur
Donderdag 13
maart van 19
.30 tot 22.30
Donderdag 3
uur
april
van 19.30 tot
22.30 uur
Elke vrijdag
van 16.00 to
19.00 uur

Feesterij St
raus
Maandag 17-0
3 is het vierin
g van St. Patr
van groep ‘TW
ick’s; met med
M’, dat is Iers
ewerking
e folk;feester
jorislaan.Ope
ij Strauss, St
n vanaf 16:00
.
uur, muziek be
er is Ierse St
gint vanaf 18
:00 uur,
ew als maaltijd
en de entrée
is gratis voor
iedereen.
Zondag 30-0
3 “smartlappe
nfestival” met
‘Helmonders’;
medewerking
iedereen is we
van de
lkom, ook om
voor een smar
zich in te schr
tlap en mee te
ijven
dingen naar ee
Feesterij Stra
n prijs.
uss open vana
f 16:00 uur, gr
atis entrée.
Aquamarijn

Zondag 30-0
3 houdt Sticht
ing Share Ned
Aquamarijn in
erland in cent
Eindhoven ee
rum
n lezing over
Maitreya, de
Wereldleraar
voor de Nieuw
e Tijd.
De lezing is gr
atis en begint
om 14 uur.
Share Neder
land is een or
ganisatie zond
er winstoogm
erk.

Woensdag 26 maart, 9 en 23 april

Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

 0+ gym in de gymzaal van de
5
Hasselbraam
Bij de gymclub in de Rochusbuurt is nog plaats
voor enkele dames 50+ die graag een uurtje
sportief bezig zijn. De lessen worden gegeven
op maandag avond van 19.30 tot 20.30 uur in
de gymzaal van basisschool de Hasselbraam
in de Tuinstraat. Heeft u belangstelling, kom
gerust even langs voor info, op maandag avond
of bel 040-2575991.
Met vriendelijke groet, Petra Goudsmits

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 650 stuks in
de Rochusbuurt.
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Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,
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Info en aanmelden als redactielid:
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,
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