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Cure Afvalverwerking splitst buurt
Het nieuwe jaar brengt altijd verrassingen. Veranderingen uit onbekende
hoek. Een verandering die de gemoederen bezig hield in de eerste weken
van 2015 was het vuilnisophaalschema.
Na jarenlange eensgezindheid in de
buurt, vond er plots een tweedeling
plaats: de zuidkant van onze buurt valt
nu in een andere route. Op de St. Jorislaan
wordt nu op dinsdag de kliko geleegd en
in de rest van de buurt is dat veranderd
naar de donderdag. Dat was duidelijk
zichtbaar in de eerste week waarin er
toch verschillende grijsbakken klaar
stonden op de dinsdag. Een weekje later
was dat nog slechts een enkele bak. Een
nog grotere verandering misschien was
de verandering in de route. Kwam de
vrachtauto voorheen veelal rond 10.00u
en vaak later, bromt hij nu rond 08.00u
de straat in. Dat betekent voor menigeen
vroeger op staan om de kliko buiten te
zetten.

werd gemopperd. Navraag bij Cure, de
vuilnisophaal, gaf geen duidelijkheid
wat de reden was voor deze verandering.
Ook werden geen mededeling gedaan
over klachten. Het zal dus gewoon nog
even wennen blijven, die donderdag, behalve voor de St. Jorislaan, die blijven bij
hun vertrouwde dinsdag houden. Maar
wel wat vroeger in de ochtend, en dat
geldt voor iedereen in de Rochusbuurt.

In de eerste weken bleek nog niet iedereen dat kunstje te beheersen, en grote
aantallen kliko’s bleken ’s avond niet geleegd. De ergernis onder buurtgenoten
was groot. Zelfs op Facebook

Oneven weken (iso), donderdag
m.u.v. St. Jorislaan op dinsdag.

Voor iedereen die het nog niet goed in de
agenda heeft staan:
Grijze bak:

Even weken (iso), donderdag
m.u.v. St Jorislaan op dinsdag.
Groene bak:

Oud papier:

Oneven weken (iso), woensdag.
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Van het bestuur van
de buurtvereniging
In een eerdere editie van het Rochusnieuws
hebben wij, het bestuur van de
Buurtvereniging, een enquete gehouden.
We waren op zoek naar een antwoord op
de vraag: zijn de mensen uit onze buurt
betrokken bij de buurt en willen ze zelf
een bijdrage leveren om de buurt meer
kleur te geven?
Meer dan 40 mensen hebben de moeite genomen om de enquete in te vullen en daar
zijn we heel blij mee. Een aantal mensen vinden het leuk om een handje te helpen als er
iets georganiseerd wordt. Van deze mensen
hebben we een lijst gemaakt zodat we hen
kunnen benaderen als er een activiteit wordt
georganiseerd. Het blijkt weer eens dat we
een creatieve en vindingrijke buurt zijn; veel
leuke ideeen zijn ingebracht. We gaan hiermee aan de slag en bekijken wat haalbaar is.
Uit de enquete blijkt dat het Rochusnieuws
goed ontvangen wordt. De reacties op onze
buurtkrant zijn erg positief! Veel mensen zijn
bekend met de facebookpagina, maar nog
niet iedereen. Heb je facebook en vind je het
leuk om het laatste nieuws op de voet te volgen of misschien zelf eens iets te plaatsen?
Zoek bij Facebook dan op “Rochusbuurt
Eindhoven”. Je kunt aangeven dat je lid wilt
worden, vervolgens zul je worden
toegevoegd.
Ben je er niet aan toegekomen om de enquete
in te vullen maar heb je wel een leuk idee of
wil je actief bijdragen?
Mail dan naar info@rochusbuurt.nl.
We danken iedereen die de moeite heeft
genomen om de enquete in te vullen!
Namens het bestuur
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Redactioneel 144

Buurt-info
Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 06 43 89 46 99
tel: 06 34 71 03 34

Met het uitkomen van deze krant naderen we Carnaval. Dat feest is door
mensen uit onze windstreken ooit in het leven geroepen om zichzelf een
beetje op de been te houden: de winter en de kou is nog lang niet voorbij,
het duurt en het duurt voordat de zon zich weer eens van haar betere
kant laat zien en intussen zwoegen we verder.

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

To carnaval or not to
carnaval...

tel: 212 95 65

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

Dan is een onderbreking als die van Carnaval een welkome afwisseling in het saaie,
calvinistische bestaan om het vol te houden! Zo was het vroeger. En hoewel we nu
ook andere dingen hebben om ons overeind te houden, een warm huis, een relatief
goed bestaan als we het vergelijken met de andere 90% van de aardbewoners, houden
we het feesten aan! U vindt een aanbod van het carnavaleske leven in onze buurt bij
de activiteitenagenda.
Charlie heeft ook ons ,als redactie geïnspireerd om iets te doen voor het vrije woord.
We hebben een tekening gemaakt om ons solidair te verklaren, als schrijvende pers
(ahum) maken we daar ook deel van uit! U vindt het ook in deze uitgave van
Rochusnieuws Hebdo. Onze expat-buurtgenoten in Dresden laten weer van zich
spreken en verder treft u weer de leuke vaste rubrieken. Geniet er van en denk, lees
en besef wat het is……vrijheid.
Kopij voor het volgende nummer graag op het mailadres of in de bekende postbussen van de redactie. Die vindt u elders in het blad. Graag vóór 24 februari.
Tot ziens, tot Rochus!
Redactie

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14040

Kopij voor het Rochusnieuws?

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel. nr. 14040

Fritzen
Elke Veltman &
Femke Klinkenbijl

info@atelierfritz.nl

Begin februari van dit jaar verschijnt nummer 145
van deze buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 24 februari
a.s. mailen aan: rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Sint Jorislaan 18 of op
de Willem van Hornestraat 19.

+ Zorg van uw kunstgebit Tandprotheticus, Tandtechnicus
+ Zorg van uw implantaten Implantoloog
+ Zorg van uw tanden Tandarts
Gratis advies over uw kunstgebit!
Wij zorgen voor reparatie.
Wij maken nieuwe kunstgebitten en klikprotheses.
Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekering.
Wij komen desgewenst bij u thuis voor reparaties en het passend maken en aanmeten
van protheses.
Wij hebben onze zorg uitgebreid: vanaf eind september kunt u op afspraak terecht in onze
vernieuwde praktijk:
Bij onze tandarts voor tandheelkundige zorg. Bij onze implantoloog voor het plaatsen
van implantaten t.b.v. klikprotheses, kronen en bruggen.

Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25
E: info@ gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl
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Repair Cafe Stratum
Het is bijzonder te zien
dat elke laatste zaterdag van de maand de
Buut langzaam vol
druppelt. Zelfs op de
derde kerstdag ; de
sneeuw lag in een dik
pak en de straten
waren glad. Binnen in
de Buut rook het naar
verse wafels en
Gluhwein.
Onverwacht komen de eerste bezoekers toch binnen,
verkleumd, besneeuwd en
hoopvol over hun aanstaande reparatie. Ook onder de
vrijwilligers was er een soort gelatenheid dat het die dag niet
druk zou worden. En toch, het viel niet echt tegen. Bertie bakte
lustig wafels terwijl Ine, verkleed als kerstman, de gluhwein
schonk. Het weer was zo bar dat zelfs sommige vaste bezoekers afwezig bleven.
De aansluitende borrel voor de vrijwilligers was gezellig.
De anekdotes over de bijzondere reparaties en dito mensen
vormde weer het hoogtepunt van de dag.
Zaterdag 31 januari en 28 februari zijn de volgende Repair
Café’s in de Buut. Van 14 tot 17uur kan iedereen weer binnenlopen met kapotte spullen die de moeite waard zijn om te
repareren. Het kopje koffie en thee is altijd gratis, soms is er
zelfs gebak. Of neem jij iets lekkers mee voor de crew?
Kom je voor de klokkenmaakster?
Vraag dat dan even via: repaircafestratum@gmail.com,
dan weet je zeker dat ze er is.

Nieuwjaarsborrel 2015
Afgelopen vrijdag 16 januari hebben wij van het
bestuur weer een Nieuwjaarsborrel georganiseerd
voor alle bewoners van De Rochusbuurt. Aansluitend
op ‘Buutvrij’ begonnen we dit jaar al om 19.00 uur.
Het viel me op dat het al snel druk werd en de bubbels zo op
waren. In de tuin werd een vuurtje gemaakt en er kwamen
marshmallows te voorschijn voor de kinderen.
Het was druk dit jaar met heel veel bekende en verschillende
nieuwe gezichten van bijvoorbeeld studenten en nieuwe bewoners, erg leuk!
Ook waren er een paar bestuursleden van de Iriswijk te gast.
We zijn bezig om onze krachten te bundelen met omliggende
wijken om gezamenlijke punten aan te gaan pakken. Deze
avond was ideaal om elkaar wat beter te leren kennen en
betrokken buurtbewoners te spreken. Net als andere jaren was
er weer een cadeautje voor alle actieve vrijwilligers.
Dit jaar hebben ze een waardebon gekregen van €5,- die
ze kunnen besteden in een
van de leuke nieuwe winkeltjes aan De Geldropseweg.
Hoewel het feestje officieel
om 23.00 uur afgelopen was
hebben we de laatste gasten
na 0.00 uur vriendelijk moeten verzoeken om echt naar
huis te gaan. Al met al was
het een erg geslaagd feest!
Vanuit een hoekje heb ik de
drukte om me heen bekeken
en bedacht ik, wat is het toch
een fijne buurt om in te
wonen met jullie!

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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Geknipt voor u...
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Zef Stribos:

Kok,

DJ en fietsenmaker

fietst voor Mali

Van verandering houdt hij wel. Nieuwe dingen opzetten, aanpakken, doen. Ik zie
hem voor het eerst in café Kraay&Balder. Tijdens de talkshow Eindhoven uit de
Kunst vertelt hij over zijn project ‘Fietsen voor Mali’. Zef Stribos, een jonge twintiger, wonend in de Rochusbuurt, met een rustige uitstraling en stevige glimlach.
Enthousiast vertelt Zef over zijn leven, vol verrassingen en ervaringen, dat hem tot
dit project bracht. Dankzij de nieuwe vrouw van zijn vader, steevast stiefmoeder
Jeanne genoemd, ontwikkeld hij een liefde voor Mali, dat hij samen met zijn vader
en Jeanne op 15 jarige leeftijd bezocht. Hij maakte er vrienden en zijn stiefmoeder
startte een project om een campus en vakschool op te zetten om kansarme
kinderen naar school te laten gaan. Deze kinderen zijn straatarm, veelal wees,
en verrichten vaak kinderarbeid. 7 jaar later besluit hij terug te gaan, met zijn vader,
op de fiets.
Het is gevaarlijk in Mali. De krachtenberichten
worden voor mij tastbaar als Zef verteld over
de gevaren van het reizen en zijn plannen.
De oorlog, in dit ooit stabiele democratische
land, staat de plannen mogelijk in de weg.
De Arabische lente en de oud-strijders van
Kadi’s huurlingenleger destabiliseerde het land,
waarna een Franse interventiemacht, momenteel ondersteunt door Nederlandse Apachehelikopters, de rust terug bracht. Desondanks,
het blijft een gevaarlijk land.
Toch lijkt hij niet te stoppen in zijn doel: Zef
wil 300 kinderfietsen naar Djenné brengen, de
hoofdstad van Mali, brengen, zodat kinderen
naar school kunnen op de campus die Jeanne
nu opzet. Ook wil hij een fietswerkplaats
opzetten om kinderen het vak fietsenmaker te
laten leren. Daarvoor zoekt hij kinderfietsen,
sponsors, en wil hij stagiaires van het ROC
Eindhoven in Mali een korte stage laten doen,
om mensen op te leiden tot fietsenmaker. Het
reisadvies uitgegeven door het ministerie van
Buitenlandse Zaken is bepalend of dat kan.
Zeker voor de stagiaires is dat belangrijk.
Momenteel is het code oranje, en dat is lastig.
Toch weerhoudt het Zef niet zijn plan uit te
voeren. In 2012 startte hij samen met zijn vader
een fietstocht naar Marrakesh. Daar wordt de
tocht binnenkort hervat tot Dakar, met als doel
zo veel mogelijk geld te verzamelen (€10.000 is
nodig). Vanuit Dakar reist hij verder met een
konvooi van Goes for Africa, dat samenwerkt
met het project van Jeanne, naar Djenné.
De teller staat momenteel op €3000, de eerste
fietsinzamelingsacties waren succesvol en meer
sponsoren bieden zich aan. De organisatoren
van Solar Festival ondersteunen ‘Fietsen voor
Mali’ en zoeken twee containers voor het
transport van 300 fietsen naar Djenné.

Ook met het fietsdepot in Amsterdam zijn
contacten, voor het leveren van fietsen en voor
geld voor het transport naar Djenné.
Zef is een actieve en creatieve jongeman. Als
DJ Zef Felicien was hij in het verleden actief
op vele festivals, en nu is hij kok bij Burgers, dé
hamburgertent op de Kerkstraat. Zijn CV
bestond uit een idee voor een nieuwe hamburger, de Roti-burger. Deze succesvolle burger
lijkt een metafoor voor zijn roots; een
surinaamse moeder en een hollandse vader.
Dat hij op de kunstacademie voor de richting
fotografie koos, kwam hem niet alleen goed
van pas bij de presentatie van de burger.
Ook tijdens zijn reis is hij van plan waar mogelijk te bloggen met zijn achterban.
Deze reis begint op 29 januari. Dan vliegt Zef
naar Marrakesh en fietst hij, samen met zijn
vader, in 6 weken naar Dakar.
De laatste 1500 km, van Dakar naar Djenné,
reist hij per jeep. Deze tocht staat in het teken
van sponsoring, om de benodigde €10.000 bij
elkaar te krijgen. Over een jaar, in 2016, gaat hij
weer terug, en zal hij 4-5 weken in Mali verblijven, om samen met de ROC stagiaires de werkplaats op te zetten.
De gevaren die er op de loer liggen, de
onzekerheden, glimlacht hij tactische weg.
En gelijk heeft hij: als je een doel hebt, mag je
je niet laten leiden door de onmogelijkheden,
maar steeds de mogelijkheden blijven zien.
En ‘Fietsen voor Mali’ is een prachtig doel, dat
zeker ondersteuning verdient.
Wil jij Zef ’s ‘Fietsen voor Mali’ ondersteunen
met geld of kinderfietsen, ga dan naar zijn
website www.fietsen voormali.nl.
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KidzzzzTalk estafette
Iedere uitgave van het Rochusnieuws interviewt een kind uit de wijk een buurtgenootje van ongeveer
dezelfde leeftijd. De ‘ondervraagde’ mag steeds bepalen wie hij/zij de eerstvolgende editie bevraagt.
Joes vond heth heel leuk om zichzelf terug te zien in het Rochusnieuws en zijn Opa en Oma, en neefje
en nichtje vonden het leuk om te lezen. Dit keer is Joes Van Osch in gesprek met zijn zusje Juul.

Waaraan heb je een hekel? Pesten.
Wat zijn je hobby’s? Tekenen en knutselen
Wat is een goede/slechte eigenschap? Ik vind dat ik

aardig en vrolijk ben. Een slechte eigenschap is dat ik anderen
soms niet uit laat praten.

Van welke muziek hou je?

en Top 40

Kinderen voor kinderen

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?
Waarom?

Wie ben je?

Juul van Osch

Ja, heel leuk. Ik woon vlak bij school en er wonen vriendjes
in de buurt met wie ik fijn buiten kan spelen.

Hou oud ben je? 7 jaar

Wat wil je later worden? Tekenares

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Mijn ouders zijn Cris en Eefje en ik heb een broertje Joes.
We wonen in de Sint Rochusstraat.
Naar welke school en klas ga je?

Hasselbraam groep 4.

Wat is je lievelings........................
Les - Rekenen en knutselen
Eten - Frietjes en zuurkool
Vakantieland - Italië
Snoep - Een ijsje en ik hou van Chips!
Kleur - Aqua
Dier - Dolfijn
Tv-programma - Lassie

In de Droomwereld ben je thuis!
Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en
professionele opvang aan kinderen tussen
nul en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door een
open sfeer en klantgerichtheid.

Wij bieden:
• Gecertificeerde VVE-opvang
• Dagopvang
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang
• Vakantieopvang en opvang
op studiedagen
Voor meer informatie of een rondleiding
kunt u ons bereiken op telefoonnummer
040-213 42 96.
Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.dedroomwereld.nl

Isa Kuipers
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Kinderpagina!!
RaRa Raadsel
1. Op welke bal kan je niet dansen?
2. Welk dier eet geld?
3. Welk huis heeft geen ramen?
4. Wie is er doodsbang voor de zon?
5. Wat kan je niet met je linker hand pakken?
6. Waarom zoemen bijen?
7. Welke vogels leggen geen eieren?
8. Welke schoen doe je niet aan je voeten?

Lachen, gieren, brullen!
De klas uit!

Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem.
Dus de juf zegt: “jantje wil je even ophouden” Waarop jantje
door blijft gaan “broem broem broem broem”En dan zegt de
juf: “Jantje ga nu maar na de gang””Nee” zegt jantje “dat
kan niet mijn benzine is op!”

Later

wat wil jij later worden anne?” vraagt opa. ,,Nachtbewaker”
zegt anne. ,,waarom nachtbewaker?” vraagt opa.,,dan hoef ik
‘s avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik opblijven!”

1. Voetbal
2. Een spaarvarken
3. Een slakkenhuis of een klokhuis
4. Een sneeuwman
5. Je linker hand
6. Omdat ze niet kunnen praten
7. Pechvogels
8. Een handschoen
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Schoorsteen
Blauwververij in
de steigers!
Iedereen die langskomt kijkt er naar: de Bauwververij
en nu de werkzaamheden aan de schoorsteen!
De firma Harm Meijer uit Ten Boer uit Groningen is
sinds half januari bezig om de schoorteen te
renoveren (http://www.harmmeijer.nl). Dat was hard
nodig aan gezien er al sinds tijden niets meer gedaan
was aan onderhoud.
De voegen worden uitgekapt en opnieuw gevuld, ook van
binnen! De stijgijzers die aan de buitenzijde waren aangebracht
waren volkomen doorgeroest waardoor ook de stenen dreigden uit hun verband te komen.
Rondom de schoorsteen zijn op regelmatige hoogte staakkabels aangebracht waarlangs de steigers worden vastgezet
waarop de mannen hun lastige werk moeten doen. Ze zijn
daarbij dubbel gezekerd om te voorkomen dat er ongelukken
zouden gebeuren.
De firma is overigens de enige in Nederland die dit soort werk
doen, een uniek bedrijf die het onderhoud van alle 700 schoorstenen in Nederland verzorgt, soms wel op 100 meter hoogte!
Dan is deze schoorsteen een ‘makkie’ met zijn hoogte van
amper 20 meter. De werkzaamheden duren nog tot ongeveer
midden februari. Dan moet het resultaat er zijn: een monumentaal stukje industrieel erfgoed behorende bij de geschiedenis van de textielindustrie van de gemeente Eindhoven!

Maandag t/m Zaterdag
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Ingezonden bericht...

Nieuwbouw perikelen uit de oude doos
De redactie heeft foto’s toegestuurd gekregen waarin duidelijk wordt dat de nieuwbouwperikelen waar we nu mee geconfronteerd worden van alle tijden zijn.
Onderstaande foto’s geven de sloop en nieuwbouw van de Ketting-, Rochus- en
Hoefkestraat weer. Deze foto’s zijn rond 1985 genomen.
De fotograaf is Paul Veltman. Hij woont al 40 jaar in de Pastoor Dijkmansstraat in
onze Rochusbuurt.
Bedankt namens de redactie!
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Winterse taferelen
M:	
Iemand misschien nog een slee mét
rugsteun in de aanbieding die ligt te
verstoffen in de schuur? Wij nemen
hem graag over!
S:	
Hebben wel een slee maar zonder
ruggesteun helaas.
MA:	Ik heb rugsteun zonder slee!
Ik zou ze combineren.
MA: Rugsteun is free.
M: Dan willen we graag de combi deal!

Gabor Kreukniet

Zijn schilderijen kenmerken zich door de vrouwelijke vorm,
een diepe gelaagdheid en overwegend zwart wit kleurgebruik.
Graag nodigen wij jullie uit om een kijkje te nemen. Tijdens
Buutvrij, Repaircafe en Fritzen is De Buut altijd open.

In Buurthuis De Buut hangen momenteel schilderijen
van Gabor Kreukniet, bewoner van de Rochusbuurt.

Voor informatie kunt u op website www.Eclacant alvast een
voorproefje nemen van het werk.
Graag tot ziens

Expositie

						

in De Buut

Whazzdah

Ik kijk omhoog, rechts van me staat een oud ogende
boom. In een van de bovenste takken heeft een mus
haar nederig stulpje gevestigd.
Ik kijk hoe ze liefdevol een van de takken verplaatst om meer
ruimte te creëeren. Ik zucht, waar ik gister nog als hoofddeksel
diende, en prachtig sierde, als muts, op het hoofd van mijn
eigenaar, lig ik nu moederziel alleen op een modderige grond.
Het park is verlaten en de lantaarnpalen flikkeren aan.
Waarom mijn eigenaar mij hier achtergelaten heeft is mij niet
duidelijk. Ik probeer me alles voor de geest te halen wat de
reden van de breuk zou kunnen zijn, maar er brand geen lampje.
Wellicht zie ik iets over het hoofd, maar er schiet me werkelijk
niets te binnen.
Daarom wacht ik. Ik geloof er heilig in dat iemand nu wanhopig naar mij opzoek is. Opgetogen van de gedachte dat iemand
mijn aanwezigheid mist, kijk ik opnieuw om me heen.
Ik wacht wel.
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van de Buurtagent

[

]

DEZE RUIMTE IS
VOOR JOU!

Kun jij een beetje vormgeven? Of schrijf je graag?
En wil ook jij een steentje bijdragen aan
dit Rochusnieuws?

Onze buurtagent, Erwin van 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.
5 jan.

Opvallend veel woninginbraken in een week 29/12 lod.
Houbenstr 31/12 schoonhoeve 01/01 geldropseweg 01/01
stuiverstraat 04/01 jonckbloetlaan.
Eerste werkdag in nieuwe jaar, de beste wensen aan mijn volgers. #HappyNewYear and #StaySafe
28 dec.

Elk jaar rond deze tijd zijn er veel meldingen van mensen in
geestelijke nood. Dat hoort niet zo te zijn maar is een gegeven
feit #triest

Wij zoeken enthousiastelingen die een aantal keer per jaar
dit blad vorm willen geven. Ook voor schrijvend talent is er
altijd een plekje bij de redactie!

Meld je aan via: rochusnieuws@gmail.com

Zojuist gestolen een fiets met gele fietstassen business post
vanaf gasthuisstraat rijden geldropseweg P.dijkmanstraat dader
zwart mutsje.
7 dec.

In #stratum zijn afgelopen week 7 reële woninginbraken
geweest en 3 pogingen Buit:laptops,geld,sieraden #weesalert

22 dec.

Afgelopen vrijdag een fiets gestolen achter de Jumbo geldropseweg. Damesfiets gazelle impala blauw zw fietstassen.
15 dec.

Stadswandelpark is vanmorgen een 6m hoge dennenboom
omgezaagd. Daders aangehouden terwijl ze onderweg naar
hun woning waren. #studenten
10 dec.

De eerdere melding van gestolen fiets zijn de gele fietstassen
terug gevonden op wandelpad achter de Jumbo. Iets gezien?
0900-8844

Schoonheidssalon

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

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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Beste Rochusgenoten,
Daar begon ik dan ergens in oktober. Ik nam het
kerkkrantje van de paterskerk mee en zag een artikel
over een huisarts die een oproep deed om alle Syriërs
in de Orangerie een gastvrij welkom te heten. Vandaar
het oproepje op de facebookpagina van de
Rochusbuurt.
Een hoop positieve reacties volgden waardoor ik contact met
het COA heb opgenomen. Zij waren positief en na wat aarzeling van hun kant uit hebben we 2e kerstdag een viering gegeven waarbij de cadeaus overhandigd werden. Voordat dit
eenmaal tot stand gekomen was had ik 3 avonden georganiseerd in de Buut om cadeaus in te zamelen.
De stand 1e avond: 1 persoon doneert.
2e avond: 8 mensen doneren.
3e avond: een overvloed aan cadeaus en zelfs mensen die
voor de tweede keer komen doneren.
Ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar hiervoor.
Met twee auto’s hebben we alle cadeaus naar de Orangerie gebracht. Het werd opgeslagen in een ruimte en alle mensen die
er toen waren moesten we proberen weg te lokken zodat ze
niets in de gaten zouden hebben dat er dit allemaal voor hun
zou zijn. Toch konden sommige kinderen het niet laten om andere kids erbij te halen en ook te komen kijken. Met een goeie
vriend uit Sierra Leone hebben we tijdens de viering op tweede
kerstdag de cadeaus uitgedeeld.
Toen we aankwamen hadden de kinderen een toneelstukje ingestudeerd. Dit was hun blijk van waardering dat ze richting
ons toonden. Ook hadden ze een volksdans gedaan en Merry
Christmas gezongen. Super ontroerend. We hadden twee tafels
waar de cadeaus uitgedeeld werden. Één rij voor kinderen en
de andere rij voor de volwassenen. Vanuit het AZC waren er 5
vrijwilligers die ons tijdens deze middag ondersteund hadden.
Het was heel erg ontroerend om deze kinderen te zien. Aan
sommigen zag je dat ze getraumatiseerd waren, anderen waren
nog steeds kinds. Sommige volwassenen dachten echt dat het
een markt was en dat ze konden kiezen. Daar konden we echt
niet aan beginnen dus wij kozen voor hen.
Van al deze mensen zijn er een hoop kinderen en volwassenen
met een glimlach op hun gezicht de zaal uit gegaan en daar heb
ik het uiteindelijk voor gedaan. Zij mogen niet vergeten worden en bekritiseerd. Ik heb mijn daad gedaan voor de Syriërs,
niet voor het COA want zij kunnen nog wat leren van
liefdadigheid.
Mirjam Kaarsemaker

Nachbarn aus der Heimat
Beste buurtbewoners,
het blijkt in de praktijk toch lastig om voor iedere
editie van het Rochusnieuws een stukje aan te leveren.
Niet omdat we geen verhalen met jullie kunnen delen,
maar het schiet er in de praktijk eenvoudig weg bij
in. De kerstperiode ligt alweer achter ons. De maand
december staat bij Duitsers altijd in het teken van
kerst. Allerlei festiviteiten worden er georganiseerd en
vooral het samenkomen en samenzijn buiten en dan
Glühwein drinken is vaste prik.
Zo hadden wij dit jaar met onze buren en overburen een
winterbarbecue georganiseerd: buiten barbecueën met je
dikke jas aan en Glühwein. De kerst hebben we doorgebracht
met Fulco´s familie die op bezoek was. Het plan was dat wij
zouden gaan skiën na kerst in Tsjechië en daar ook oud en
nieuw vieren. Helaas lag er nauwelijks sneeuw en we hebben
onze wintersport dan ook verzet naar februari. De dagen
tussen kerst en oud en nieuw hebben we in Praag (dus toch
Tsjechië) doorgebracht. Praag wordt ook wel de gouden stad
of stad van de torentjes genoemd, en met wat sneeuw die
toch viel kreeg het geheel een sprookjesachtige aankleding.
Op het einde van de kerstvakantie hebben we nog 1 dag
geskied in het Erstgebergte. Op ongeveer 700m hoog lag wel
wat sneeuw. Er is maar 1 piste met een sleeplift, dus niet te
vergelijken met Oostenrijk of Frankrijk. Pepijn en Eva
konden er geen genoeg van krijgen om de berg af te glijden.
Cato had wat meer moeite en wilde niet verder dan de
babyheuvel. Vorig jaar heeft ze voor het eerst geskied dus ze
moest weer even wennen.
Vandaag hebben we een nieuwjaarsborrel van de Nederlandse
vereniging. Alles bij elkaar is er toch nog een hele club van
Nederlanders in Dresden en omstreken. We lopen de deur
niet bij elkaar plat, maar zo 1x in het kwartaal wordt er iets
georganiseerd. Altijd leuk om weer nieuwe contacten op te
doen en ook hier weer met eten en drinken in een echte
Duitse Bierstübe op korte afstand dus we gaan als echte
Nederlanders op de ….. fiets.
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De laatste tijd is Dresden veel in het nieuws met de Pegida
beweging. Pegida staat voor Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes. Het is beweging die vorig jaar
gestart is met enige honderden demonstranten tegen de islamisering van Duitsland. Al snel groeide deze beweging in
Dresden tot bijna 20.000 demonstranten die iedere maandagavond de straat op gaan. Dit lokt uiteraard weer een tegendemonstratie uit, met als gevolg dat iedere maandagavond de
stad tegenwoordig een vesting is met ontzettend veel politie
op de been. Met de aanslagen in Parijs wordt de situatie zelfs
meer gespannen want met de aanslagen claimt Pegida haar
gelijk. De beweging is intussen naar andere Duitse steden
overgeslagen. Het snelle aanslaan onder de bevolking wordt
vooral toegeschreven aan ontevredenheid onder delen van de
bevolking. Het interessante in Dresden en Sachsen is bijvoorbeeld dat slechts 0,7% van haar inwoners moslim is, maar
men het toch als een bedreiging ziet. Vanuit de landelijke
politiek zie je reacties die doen denken aan Nederland 10 jaar
geleden toen de LPF en later de PVV opkwamen. In
Duitsland bestaan dat soort partijen niet en je ziet bij de
gevestigde politieke orde dan ook dat ze er krampachtig op
reageren, van doodzwijgen tot mensen oproepen vooral niet
zich bij Pegida aan te sluiten. Triest dieptepunt werd enkele
dagen geleden bereikt, toen een asielzoeker om het leven was
gebracht. Of er racistische redenen aan ten grondslag legen is
tot nu toe onduidelijk maar de link is natuurlijk snel gelegd.
Wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn moeten we afwachten.
Duitsland is altijd een van de landen geweest met het meest
ruimhartige asielbeleid van Europa, wat mede verklaard wordt
uit het schuldgevoel dat er na WOII ontstaan is. Gezien deze
historie liggen anti-buitenlander of anti-islam demonstraties
altijd gevoelig hier. Tegelijkertijd worden bevolkingsgroepen
die er anders uitzien dan de inheemse bevolking nadrukkelijk
opgeroepen uit te kijken waar ze zich begeven. De situatie is
een stuk explosiever dan een aantal weken geleden. 13 Feb. is
de dag dat het bombardement door de geallieerden op
Dresden wordt herdacht. Dit is de dag die door nazigroeperingen wordt aangegrepen voor demonstraties, die dan ook
weer tegendemonstraties uitlokken. Het vooruitzicht op een
de-escalatie is dan ook niet goed. We duimen voor een goede
afloop de komende weken en we houden jullie op de hoogte.
groeten, Fulco

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

Carnaval: Anti-kater ontbijt
Je zou maar even gaan, maar dat even werd toch tot in de late uurtjes. In combinatie
met een niet nader te noemen aantal alcoholische versnaperingen… De volgende
ochtend last van een kater? Probeer dan eens dit anti-kater ontbijt.
Bereidingstijd: 10 minuten
Aantal personen: 2
Ingrediënten
• 2 of 3 eieren
• Een paar plakken rauwe ham of bacon
• Veel ketchup
• Paar sneden brood

BUUT VRIJ
 lke vrijdag wordt de Buut van
E
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!

Bereiden

Bak de ham of bacon met wat boter in twee minuten
gaar in een anti-aanbakpan. Zodra de bacon, of de
ham, knapperig is, voeg je de eieren toe. Desgewenst
hou je de dooiers heel. Leg het geheel op een paar
sneetjes brood en serveer het met veel ketchup en
zout en peper. Liefhebbers van een Engels ontbijt
kunnen er nog een braadworst en witte bonen in
tomatensaus aan toevoegen.
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HUMAN-documentaires in de BUUT
Al voor het vierde jaar op rij zendt omroep HUMAN de serie “Dus ik Ben…” uit van
filosofe Stine Jensen. In die serie gaat Stine Jensen in gesprek met deskundigen en met
mensen op straat over wat een mens een mens maakt, hoe we ons zelf zien en hoe we
graag willen dat anderen ons zien.
Het Humanistisch Verbond Oost-Brabant(HV) organiseert vier kijk – en napraat
bijeenkomsten in de BUUT. Daar kijken we met een aantal mensen naar een van de
uitzendingen en praten informeel met elkaar na en horen we van ieder wat zij/ hij er
van vindt. Een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten die in zijn voor een
goed gesprek.
De eerste avond is op dinsdag 10 februari a.s. Volgende bijeenkomsten op 10 maart,
12 mei en 9 juni. De kosten van iedere bijeenkomst zijn voor HV-leden en voor
buurtbewoners 3 euro, voor anderen 5 euro. Wel graag van tevoren even aanmelden.
Dat kan bij Kees Schilder (telefoon: 040 2075330 of e-mail: keesschilder@me.com).
Bij hem kun je ook meer informatie krijgen.
Tevens organiseert het Humanistisch Verbond Oost Brabant op zaterdag 11 april
van 16.00 – 17.30 uur het HV-café, een informele ontmoeting voor iedereen die bij
een drankje met anderen wil praten over actuele ontwikkelingen. Hier kunt u gewoon
binnenlopen en hieraan zijn geen kosten verbonden.
Wellicht tot bij een van de komende bijeenkomsten.

gezocht...
lp’s, eventueel een kleine
vergoeding mogelijk.
Wim van Stiphout
Hoefkesstraat 40,
telefoon 06 51 59 04 65

Garage te huur
aan de Geldropseweg
ter hoogte van nummer 126

d

Maandhuur €126,50
Tel. 06 - 63 24 07 25

ww
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

n

iviteite
Agenda buurtact

Grijs, groen en papier
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m.u.v. St Jorislaan op dinsdag.
Info: roc

Café De Ou
de Sint Jo
ris: zater
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Fritzen: m
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Groene bak
Oneven weken (iso), donderdag
m.u.v. St. Jorislaan op dinsdag.

Oud papier
Oneven weken (iso), woensdag.

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

Weekmarkt in de Wilgenhof
Wist je dat er iedere vrijdag ochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur een
weekmarkt is in de Wilgenhof aan
de Schalmstraat.
Er staan verschillende kramen o.a. (spelt)brood
van het Wasven, groente en fruit, sieraden

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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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.

Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,
Laura Janssen, Koert Linders en Dilan Onen

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:  Paul van Vorstenbos
Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

