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Hoe zorgt de Rochusbuurt?
Oproep voor copij en suggesties over ‘Zorg in de Buurt’

Veranderingen in de zorg raken velen, ook in onze buurt. Mensen met lichamelijke
of geestelijke beperkingen verliezen de steun die ze nodig hebben om in de samenleving mee te blijven doen. De WMO wordt beperkt, vanwege bezuinigen en de
ideeën over de participatiemaatschappij krijgen nog niet echt voet aan de grond.
Wat doe je als je er alleen voor komt te staan? Wat zien buurtgenoten veranderen?
Welke mogelijkheden worden er geboden als je hulp nodig hebt? Bij wie moet je zijn?
Wat doen buurtgenoten voor elkaar? Waar vindt je goeie hulp?
De redactie is op zoek naar verhalen van buurtgenoten, over de huidige zorg.
Krijg jij zorg en heb je een bijzonder verhaal, verleen je zorg als hulpverlener, ben je
mantelzorger of gewoon de buurman/vrouw die af en toe bijspringt maar zich
zorgen maakt? Neem contact met ons op, ook anoniem. Of stuur ons je verhaal.
Rochusnieuws@gmail.com

Redactioneel
Bouwwerkzaamheden Hoefkestraat:
Stand van zaken
Repaircafe Stratum
Kidzzzz Talk Estafette?
Kinderpagina
Ontgroent de Rochusbuurt?
Koken met een uitdaging
facebook
Van de buurtagent
Geknipt voor u
Samen groenten kweken in de stad
Whazz dah
Rochus culinair
Buut vrij!
Agenda, Grijs, Groen, papier

Jaarlijkse buurtvergadering
Wanneer?

Maandag 13 april

Waar?

De Buut, St. Rochusstraat 32a

Hoe laat?

van 20.00 tot 22.00 uur

Voor wie:

Voor jou en alle andere buurtbewoners!
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Redactioneel 145

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

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt
joris.westerwoudt@gmail.com

Met het verstrijken van de winter en de start van de lente voltrekt zich een bouwproces in onze wijk. Het is voor iedereen zichtbaar: veel bedrijvigheid op het bouwterrein aan de Hoefkestraat, maar ook in de Rochusstraat, waar het bouwverkeer
door de smalle straat manoeuvreert. In deze krant vindt u een update van de
werkzaamheden.

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

Wanneer deze editie van het Rochusnieuws bij u in de bus ligt heeft de
lente officieel zijn intrede gedaan. Hopelijk brengt deze ons zonnestralen
en aangename temperaturen. We hebben de afgelopen weken al eens
voorzichtig mogen proeven van het mooie weer en daar zullen we het
vast over eens zijn: dat smaakt naar meer! We zullen het moeten
afwachten.

tel: 212 95 65

We doen verslag van bestaande buurtactiviteiten, zoals het repair café en buutvrij!
In de agenda ziet u wanneer deze en andere activiteiten plaats vinden. Ook wordt een
nieuwe buurtactiviteit geïntroduceerd: Koken in de Buut. Kom gerust eens langs!
Bovendien nodigt het bestuur van onze buurtvereniging u uit voor de jaarlijkse
buurtvergadering op 13 april.
De volgende editie van het Rochusnieuws zal in het teken staan van ‘zorg in de
buurt’. U vindt in deze krant een oproep voor het insturen van kopij voor dit themanummer. U kunt kopij toesturen aan rochusnieuws@gmail.com of in de bekende
postbussen van de redactie.
Veel leesplezier!

Buurtbrigadier

De redactie

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

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

Kopij voor het Rochusnieuws?

tel. nr. 14040

Fritzen
Elke Veltman &
Femke Klinkenbijl

info@atelierfritz.nl

Begin mei van dit jaar verschijnt nummer 147 van deze buurtkrant.
Heeft u daarvoor kopij? U kunt deze tot en met dinsdag 5 mei 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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Bouwwerkzaamheden Hoefkestraat:

stand van zaken

De redactie heeft contact gezocht met Ban Bouw b.v. voor een
update van de bouwwerkzaamheden van de Hoefkestraat.
We kregen de volgende reactie van de manager bouw:
Er worden door ons 15 woningen gebouwd, deze zijn inmiddels allemaal verkocht.
Vandaag (d.d. 5-3-2015) worden de funderingen gestort, waarna gestart wordt met de begane grond vloeren. De woningen
worden allemaal richting het einde van dit jaar opgeleverd aan
de kopers.

Aangezien wij tijdens de bouw te maken hebben met weinig
ruimte voor opslag van materialen, laden en lossen en het
parkeren van auto’s voor de mensen die op deze bouw werkzaam zijn hebben wij in overleg met dhr. Walther Willems en
de gemeente Eindhoven de routing bepaald voor verkeer
laden/lossen, parkeren en de opslag van materialen.

Alle kavels hebben een eigen parkeergelegenheid (zie ook de
situatietekening).

Op de afbeeldingen ziet u een impressie van de woningen,
routing bouwverkeer, situatietekening.

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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Repair Cafe Stratum

“Het is geen kwestie van even
wegbrengen, je moet erbij blijven”

Door Riepko de Vries, journalist in opleiding

“Bedankt, ik ben kei blij dat hij het weer doet”, zegt
Ilse nadat haar keukenmachine zojuist gerepareerd is.
“Ben ik je nog iets verschuldigd”, vraagt ze aan
reparateur Harrie. “Jazeker” zegt Harrie lachend,
“dat je het formulier weer inlevert en aangeeft dat ik
hem voor je gerepareerd heb.” Ilse is een vrouw van in
de dertig met heldergroene ogen en zwart, golvend
haar. Een paar uur eerder was ze al de twaalfde klant
die het Repair Café Stratum binnen kwam met haar
defecte apparaat. Het Repair Café was toen nog geen
kwartier geopend. Iedere laatste zaterdag van de
maand van 14 tot 17 uur is buurthuis De Buut in de
Rochusbuurt in het centrum van Eindhoven het decor
van Repair Café Stratum.
Repair Cafe’s zijn sterk in opkomst. In amper 5 jaar
tijd zijn er door het hele land maar liefst 260 Repair
Cafés opgericht. Volgens de bedenker van het
Repair Café concept is het vooral een signaal. “Het
geeft aan dat mensen willen repareren, en dat ze
repareerbare producten willen.” Repair Cafés zijn
hoofdzakelijk ontstaan uit onvrede met het feit dat
producten zo ontworpen worden dat ze snel kapot
gaan en onmogelijk te repareren. Tv-programma
Radar en een groep masterstudenten concludeerden
deze maand: “Repair Cafés zijn booming en dragen
bij aan een duurzame leefstijl!” Repair Café Stratum
was in juni 2013 de tweede in Eindhoven en loopt
sinds de start als een trein, zo blijkt ook vandaag
maar weer. 35 bezoekers in minder dan drie uur tijd.

formulier heeft ingevuld, schrijft vrijwilliger
Clemens er een nummer op en is het wachten tot je
aan de beurt bent. Niet iedereen wacht dit moment
af. Er is namelijk ook een mevrouw die even boodschappen is gaan doen. Zodra ze terugkomt kijkt ze
ongeduldig om zich heen of ze aan de beurt is.

Bezoekers van het Repair Café kunnen er zowel
terecht met een elektrisch apparaat, kledingstuk als
meubelstuk. Negen reparateurs zitten aan tafeltjes
om bezoekers te helpen hun product weer werkend
te krijgen. Zodra een bezoeker bij binnenkomst een

Ine zit zelf in de stuurgroep van het Repair Café en
is een van de oprichters. Ze is zelf geen reparateur,
maar wel ambassadeur van de gedachte dat je zuinig
met apparaten moet omgaan. “Mensen nemen echt
van alles mee”, zegt ze.

Voor de vrijwilligers is het lastig om in de gaten te
houden wie, wanneer aan de beurt is. Regelmatig
vraagt een van de vrijwilligers naar de nummers van
de bezoekers. Vrijwilligster Ine biedt alle klanten
een gratis kop koffie of thee en een koekje aan.
Veel gasten zijn hier blij verrast mee. “Is de thee
gratis? Wat een geweldige buurt zeg”, zegt een
mevrouw met een oude diaprojector.
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“Vorige keer sleepte iemand zelfs een loopband
mee, waar de hele middag aan gewerkt is.”
Op de achterkant van het formulier staan de huisregels vermeld. Reparaties worden zoveel mogelijk
door de bezoekers zelf uitgevoerd, staat er. Clemens
die zich niet geheel bewust lijkt van deze huisregel,
zegt: “Wellicht dat dit wat te sterk is opgeschreven,
maar het is wel de bedoeling dat mensen erbij
blijven wanneer hun product wordt gerepareerd en
als het even kan ook echt meehelpen.”
Veel meegebrachte spullen zijn al behoorlijk oud.
De keukenmachine van Ilse, een Philips HR 2376, is
hier een voorbeeld van. Dat de ter reparatie aangeleverde producten behoorlijk oud zijn komt doordat
nieuwere apparaten zo gemaakt zijn dat ze niet meer
gerepareerd kunnen worden. Klokkenmaakster
Kathy van den Berg, die haar beroep als vrijwilliger
uitoefent, beaamt dit. “Ik zie tegenwoordig veel
Chinese rommel voorbij komen of juist hypermoderne kwartsuurwerken, die allemaal zo in elkaar
zitten dat ik ze niet meer kan repareren.” De moderne uurwerken bestaan uit zulke kleine onderdeeltjes. Als ik het defect al vind kan ik het meestal
niet oplossen, omdat mijn gereedschap niet toereikend is.”
Buiten het duurzame en sociale aspect heeft het
Repair Café ook een educatief doel. “Naaister
Mirjam (62): “Als ik een kleine reparatie uitvoer
voor iemand zoals het vastnaaien van een knoop of
het stikken van een naad, dan leer ik diegene meteen
hoe hij of zij dit in het vervolg zelf kan doen.” Een
bezoeker met een grote koeler op een steekwagen
en een oude krant eronder, heeft deze boodschap
klaarblijkelijk goed begrepen. Nadat zijn koeler
weer is gerepareerd roept hij bij het verlaten:
“Bedankt en hopelijk niet tot een volgende keer.”

Clemens vertelt dat er geen angst heerst dat de klandizie op deze manier langzaam zal teruglopen. “Kijk
maar hoe druk het vandaag is en bedenk je dan dat
dit normaal is voor ons.” Iedere keer komen er weer
nieuwe bezoekers zoals Ilse. “Ik kom vandaag voor
het eerst langs. Mijn moeder is hier al vaker geweest
en heeft mij geattendeerd op het bestaan van dit
Repair Café”, zegt ze.
Per reparatie wordt een richttijd van 30 tot 45 minuten aangehouden. Voor elektrische apparaten ligt dit
wat anders, omdat de reparateurs vaak al minstens
evenveel tijd kwijt zijn met het opsporen van het
defecte onderdeel. “We hebben wel gedacht aan een
tijdslimiet, maar besloten dit niet te doen”, zegt Ine.
“Je kunt het namelijk niet maken om iemand vragen
de volgende keer maar terug te komen als een
reparatie door de beperkte tijd niet of half is uitgevoerd. Voortijdig stoppen is voor techneuten zelf
overigens ook geen optie. Zodra ze met een klus
bezig zijn, willen ze deze ook afmaken.”
Dat een reparatie geen sinecure is, blijkt wel aan de
precisie waarmee Harrie de keukenmachine van Ilse
vanmiddag heeft gerepareerd. Nadat hij klaar is
merkt Ilse op dat één schroefje afwijkt van de rest.
“Een verkeerde schroef is niet netjes” zegt Harrie
alsof hij zichzelf streng toespreekt, waarna hij het
hele apparaat opnieuw uit elkaar schroeft.
Ilse is Harrie ontzettend dankbaar voor zijn hulp.
“Het apparaat dat ik heb gekregen van mijn ouders
is bijna een erfstuk geworden voor mij. Bovendien
gebruikte ik het vaak voordat hij kapot ging. Als hij
niet gerepareerd had kunnen worden dan had ik een
nieuwe gekocht. Maar gelukkig doet hij het weer
en ben ik slechts 3,50 euro kwijt aan twee nieuwe
elektrische onderdelen, in plaats van 200 euro voor
een nieuw apparaat.”
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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.
Dit keer is Juul van Osch in gesprek met Isa Kuipers.
Wie ben je?

Van welke muziek hou je?

Hoe oud ben je?

7 jaar

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

Wie zijn je ouders, zusjes of
broertjes?

Wat wil je later worden?

Isa Kuipers

mijn ouders Bregje en Ken en mijn
broertje Siem
Naar welke school en klas ga je?

de Hasselbraam groep 4

Wat is je lievelings:
- Les : rekenen
- Eten: pizza
- Vakantieland: spanje
- Snoep: drop
- Kleur: blauw
- Dier: vleermuis
- Tv-programma: voice kids
Waaraan heb je een hekel?

pesten

Wat zijn je hobby’s?

turnen en skateboarden
Wat is een goede/slechte
eigenschap?

lief / ik kan soms heel snel boos
worden

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

Kinderen voor Kinderen

Ja, want daar heb ik veel vriendinnen
Juf

Wie wil je de volgende keer in de
kidstalk?

Nova van Heyningen
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Kinderpagina!!

Lachen, gieren, brullen!

Varken

Een varken ziet voor het eerst een stopcontact.
“Oh, wat zielig” zegt het varken.
“Hebben ze jou in de muur gemetseld?”.

Jantje

Jantje vraagt aan de leraar:
“Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets dat je niet
gedaan hebt?”
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”.
“Gelukkig maar” zegt Jantje.
“Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!”.

Gedicht

lente
bloesems vallen
bloemen bloeien
ja dat is mooi
lente
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Ontgroent de Rochusbuurt?
Hoe de buurt groener wordt

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de voordelen van groen in de stad.
De meeste mensen wonen graag in een groene wijk. De huizenprijzen in groene wijken zijn
verhoudingsgewijs hoger. Om goed opgeleide mensen aan te trekken is een attractieve stad
met groen en cultuur nodig. Dit gegeven motiveert Eindhoven tot een vergroening van de
stad. Zo heeft bv. Londen een beleid ontwikkeld dat is gericht op de vergroening van de
stad om meerdere redenen, zoals het creëren van meer biodiversiteit en het verzachten van
hittestress, maar niet op zijn laatst om de leefkwaliteit en attractiviteit van de stad te
verbeteren. Goede reden om ook eens te kijken naar de Rochusbuurt. Waarom is het groen
in de wijk zo belangrijk en wat kunnen we doen om een buurt groen te maken en te houden?
Sinds de aanleg van de eerste volksparken zijn
stedenbouwers zich ervan bewust dat groen de
kwaliteit van leven vergroot. Groengebieden zijn
plekken waar mensen kunnen recreëren en aan
lichaamsbeweging kunnen doen of juist rust vinden. Dit komt hun gezondheid ten goede en
verlaagt het stressniveau. Voor kinderen zijn creatieve speelmogelijkheden in de natuur belangrijk
omdat die hun sociale vaardigheden en concentratievermogen vergroten. Zowel groen dichtbij de
woning voor het dagelijkse spel alsook grotere
groenvoorzieningen in de stad zijn belangrijk.
Realiteit is dat bijna 40% van de Nederlanders in
een wijk woont met een tekort aan groene recreatievoorzieningen. Vooral in de oude wijken is er te
weinig groen en neemt zo de druk op het weinige
groen toe; bij gebrekkig onderhoud voldoet het
groen ook kwalitatief niet.
Sociale waarde

Buurtgroen, zoals de speeltuin, is eigenlijk de enige
plek in de buurt waar mensen elkaar in vrijblijvendheid en zonder kosten te moeten maken, kunnen
ontmoeten en verblijven. Aantrekkelijk buurtgroen
is dan ook van essentieel belang voor het functioneren van een buurt. Uit onderzoek blijkt dat mensen
met meer groen in hun woonomgeving zich minder
eenzaam voelen en minder vaak een tekort aan
sociale steun ervaren.
Speelnatuur

Kinderen in groene wijken spelen meer buiten, hebben minder last van overgewicht en leven gezonder.
Een groene speeltuin draagt bij aan ontplooiing van
kinderen, zeker nu ze steeds minder in de natuur
komen. Vooral kinderen van de basisschool hebben
een bijzondere band met de groene omgeving.
Ze vinden een natuurlijke omgeving veel aantrekkelijker dan een bebouwde omgeving
Klimaatbeheersing

Bomen en struiken hebben een positief effect op
het microklimaat van de wijk door de schaduw en

de geringere opwarming van het aardoppervlak
onder de bomen. Alle vormen van groenoppervlakte hebben een koelend vermogen door verdamping. Dat merk je goed op een zomerse dag, wanneer
de zon de bestrating verwarmt. In de schaduw van
de boom, of op het gazon, is het beduidend koeler.
Wijken waar veel groen is, zoals bomen en gazon,
ook in tuinen, zijn op hete dagen tot 10 graden
koeler dan wijken met veel bestrating.
Waterhuishouding

Een bijkomend voordeel van groen is dat water
door de buffercapaciteit van groen in de wijk blijft,
en de neerslag niet hoeft worden afgevoerd. Water
in de wijk zorgt voor een beter en gezonder leefklimaat doordat de temperatuur minder fluctueert.
Economische waarde

Stadsgroen heeft een directe economische waarde.
Buurten met veel groen hebben gemiddeld een
4 tot 7% hogere OZB-waarde. Ook vestigen bedrijven zich liever in steden met veel groen, hetgeen
positief is voor het economische klimaat.
Huidige situatie

Door infrastructurele veranderingen zijn er de laatste jaren in de Rochusbuurt veel bomen gekapt
(speeltuin, Hertogplein, Hoefkestraat, speelplaats
Hasselbraam), een groen sportveldje verdwenen en
groenvoorzieningen vervangen door parkeerplaatsen en andere versteende bouw. Het aantal parkeerplaatsen met nauwelijks groenvoorziening rondom
hoogbouw is enorm groot. Ook de kwaliteit van de
bomen in de wijk is de laatste jaren sterk afgenomen, en daardoor soms zelfs gekapt. Veel bomen in
de straat zijn in slechte staat. De gevolgen zijn daardoor duidelijk merkbaar. Op hete zomerse dagen is
het zengend heet op straat, en zijn er nauwelijks nog
plekken in de openbare ruimte waar je kunt verblijven. Bij stevige regenbuien, staat de straat vaker
blank doordat het rioolsysteem overbelast is.
Kinderen spelen minder buiten, omdat er onvoldoende speelnatuur is.
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De gemeentelijke overheid bezuinigt op veel vlakken. De groenvoorzieningen in de stad wordt langzaam een ondergeschoven kindje, met drastische
gevolgen voor de leefkwaliteit ín de oude wijken in
het centrum. Groen wordt vaak steen, zowel in het
publieke domein als op particuliere ruimten. Want
groen vergt onderhoud en aandacht en kost geld.
De voordelen van groen worden daardoor vaak
vergeten.
Zorg zelf voor je buurt

Om een buurt zelf groener te maken, kun je veel
doen. Ook als je in hoogbouw woont, is het jouw
belang: de hitte die opstijgt vanaf de parkeerplaatsen zorgt vaak voor een slecht leefklimaat.
Tuinen en stroken grond langs deze parkeerplaatsen kunnen beplant worden met groen. Verenigingen
van huiseigenaren (VEH’s) kunnen de parkeerplaatsen voorzien van bomen, zodat de hittestress
afneemt en het uitzicht wordt verfraaid. Uiteraard
kost dat geld, maar het is het waard. Huisbewoners
met een tuin kunnen een andere overweging maken
bij de inrichting van hun tuin. Een onderhoudsarme
tuin is vaak grotendeels bestraat, waardoor het
leefkwaliteit en microklimaat rondom het huis
verslechterd. Grote bomen worden vaak gekapt
omdat ze een veel zon en uitzicht nemen. Een goede
tuinman kan een boom terugsnoeien, waardoor hij
én functioneel en esthetisch blijft. Of google eens
hoe een boom gesnoeid kan worden. Daarmee
behoudt je ook 25 jaar of meer natuurwaarde, die
verloren gaat bij kap. Een buurt zonder grote
bomen verliest niet enkel aan uitstraling, maar ook
de biodiversiteit neemt af, want vogels kunnen niet
meer nestelen en rusten of slapen. Vogelkastjes
helpen slechts een beetje. Ook het vervangen van
platte daken door groene daken, levert veel op.
Kortgezegd, plantsoenen en tuinen met veel groen
dragen bij aan een gezonde leefomgeving.
Gemeentelijke bijdrage

De gemeente stimuleert mensen zonder voortuin
om een geveltuin aan te leggen. Anderhalve stoep-

tegel uit de gevel mag worden gebruikt, onder voorwaarden (www.eindhoven.nl, geveltuintjes).
De verantwoordelijkheid voor groenonderhoud in
de openbare ruimte ligt bij de gemeente. Ben je
ontevreden over de kwaliteit van het groen, meld
dit ook via www.eindhoven.nl, melding onderhoud
openbare ruimte of via de BuitenBeter App.
Door meldingen wordt de gemeente geprikkeld om
de buurt aandacht te geven.
Mocht je andere plannen of ideeën hebben in de
openbare ruimte, benader dan de gebiedsbeheerder
Mathieu van de Ven (tel. 14040).
De laatste jaren heeft de gemeente flink bezuinigd
in de groenvoorziening. Daardoor worden er minder
bomen geplant, en de bestaande bomen slecht
onderhouden of gekapt en niet vervangen. Op de
Geldropseweg staan zelfs een aantal boomvervangers; kunstwerken die, begroeid met wintergroen,
de vorm van bomen hebben. Van genoemde voordelen van groen is hierbij nauwelijks nog sprake.
Een groenere toekomst

Een groene buurt geeft een groter woongenot en
betere leefkwaliteit. Iedereen is daarvoor medeverantwoordelijk en kan een bijdrage leveren. Met een
terugtredende overheid zullen de ‘burgers’ (buurtgenoten) zelf initiatieven moeten ontwikkelen en
zich samen sterk moeten maken voor meer groen in
de wijk. De verantwoordelijkheid ligt ook bij jezelf
en ons allemaal, door het groen in de openbare
ruimte te beschermen en er goed voor te zorgen.
En goed na te denken wat de gevolgen zijn van je
eigen tuinaanleg op de straat of buurt. Zo heeft de
kap van een grote boom in jouw eigen tuin, ook
grote impact op het leefklimaat in je directe woonomgeving. En een groene tuin met afwisselende
beplanting voegt veel toe aan het microklimaat van
de Rochusbuurt, zeker nu grote delen, op veler
verzoek, versteend worden tot parkeerterrein,
met nauwelijks groen.
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Koken met een
uitdaging
Buut-Eet-Tafel start op zondag 18 april

Koken is een erg leuke hobby. Zeker als je voor een groep mensen mag
koken. Met die gedachte starten Pierre, Roland, Janny en Koert een
eerste Buut-Eet-Tafel. Meerdere keren per jaar kunnen bewoners van
de Rochusbuurt samen komen eten in buurthuis ‘de Buut’.
‘Geïnspireerd door andere wijkeettafels, leek het me leuk dit eens te proberen in ons
buurthuis. Ik dacht toen nog dat er een keukentje was. Dat werd enigszins een
tegenvaller’, vertelt Koert, initiatiefnemer en enthousiast hobbykok. ‘Na mijn oproep
in het Rochusnieuws, meldden zich Janny, Pierre en Roland. Pierre brengt veel
professionele kokservaring in, waardoor we snel de juiste vorm vonden’. Met veel
creativiteit en eigen inbreng wordt een 3 gangen menu geserveerd. ‘Het blijft wel echt
Rochusbuurt, in een huiselijke sfeer, waarbij we ook verwachten dat mensen meehelpen met uitserveren en opruimen’.

Janny

Ruben

Roland

Pierre

Koert

Samenkomen en verbinden, dat hoort bij deze buurt. Dat prikkelde ‘sous-chef ’
Pierre ook om na te denken, hoe je mensen kunt betrekken bij toekomstige eettafels.
‘Ik zou graag buurtgenoten uit andere culturen, met andere gewoontes of uit andere
windstreken uitnodigen om te komen koken. Dat is niet alleen lekker, maar het brengt
ons ook dichter tot elkaar’, vertelt hij enthousiast vooruitblikkend. Zijn zoon Ruben,
die als student in de buurt woont, heeft zich ook al aangesloten bij het team en lacht
als hij zijn vader vol enthousiasme hoort praten.
Het is best spannend om met de minimale voorzieningen in het buurthuis een
kwalitatief goed diner op tafel te zetten. Een uitdaging heet dat. ‘Er is werkelijk niets,
buiten wat stoelen en tafels. De borden, de inductieplaten, bestek, de pannen; alles is
zelf gekocht, geleend of geritseld’, constateert Koert glimlachend. ‘Dus we start
from scratch zeg maar’. En alles wordt vers en zelf gemaakt. Dat vraagt een
degelijke voorbereiding en planning en uiteindelijk een goede mis-en-place.
Maar Roland, Janny, Ruben, Pierre en Koert hebben er zin in, en dat stralen ze uit.
Op zondag 18 april geven de koks hun eerste acte-de-presence, met een Nederlandse
klassieker, de Indonesische rijsttafel. Er zijn 28 stoelen, dus ben er snel bij.
De kosten zijn €6.50 pp. (€4 voor kinderen tot de middelbare school).
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom, en om 18.30 uur gaan we allemaal aan tafel.
Vind jij het ook leuk te komen eten met je buurtgenoten?
Meld je dan aan: koert.linders@gmail.com of 06 - 41 23 77 22

van de Buurtagent

[

]
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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.
11 jan.

Bezig met assisteren collega’s. Aantreffen hennepkwekerij op
woonadres na verdachte situatie. 1 persoon aangehouden.
21 feb.

Onwelmelding bij TU blijkt persoon met ziekte van Bavaria.
Meegenomen door ambulance. @Komt goed

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

Deze oude en bijzondere foto met ogenschijnlijk
een verliefd stel, heb ik bij de doorgang, onder het
tunneltje bij de Aldi gevonden. Aldi en Jumbo aan
de Geldropseweg. Is de foto van u? Ik heb hem bij
de Jumbo afgegeven. Zou mooi zijn zo met
Valentijn? #gooddeedoftheday

26 feb.

Deze morgen vroeg bij de Aldi is de broodkar(wederom)
opengebroken waarbij diverse broden en appeltaarten zijn
gestolen. Dief staat op beeld.
26 feb.

Schennispleger valt meisje (15) lastig in fietstunnel Boutenslaan
ri v. Maerlant coll. Gisteren rond 16.30 uur blanke man op
grijze scooter. Blond rossig kort haar 38 jr oud donkere broek
en jack geen helm. Dader kwam langs haar rijden. Iets gezien?
0900-8844
26 feb.

In #Eindhoven start proef met grote update Politie app.
Heeft u hem al gedownload?
http://www.politie.nl/nieuws/2015/februari/26/
proef-met-politie-app-in-eindhoven.html

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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Geknipt voor u...

Maandag t/m Zaterdag
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Samen groenten kweken in de stad
Enige tijd geleden berichtten we jullie, bewoners van de Rochusbuurt, dat er mogelijkheden
zijn om tuinen, maar ook braakliggende stukjes grond in de buurt, om te toveren in
miniatuur-moestuintjes. Dat het ‘hot’ is om je eigen groenten te verbouwen bewijst wel
de hype rond de zadenactie van een landelijke supermarkt.
Een alternatieve club die zich hiermee ook bezig houdt is
‘UrbanFarmers’. Zij bieden de kennis en middelen voor mensen die midden in de stad wonen en in een tuintje of achter
glas, hun eigen gewassen willen verbouwen. Dat is leuk, leerzaam en uiteindelijk erg lekker! Om de natuur een handje te
helpen en om anderen de kans te bieden dicht bij huis van wat
groen te genieten, bedachten ze het volgende:
Niet iedereen heeft groene vingers, maar dat wil niet zeggen
dat je de pret van het kweken van je eigen groenten moet missen. UrbanFarmers zorgt ervoor dat je diverse zaden op het
juiste moment in huis hebt en levert daarnaast ook de begeleiding om deze zaden te laten groeien tot prachtige kruiden en
groenten om die uiteindelijk oogsten! Hun zaden zijn biologisch, wat betekent dat je gezonde gewassen kweekt en een
steentje bijdraagt aan een beter milieu.

Als je begaan bent met de natuur en ook over 50 jaar nog eens
gestoken wil worden door een echte bij, dan betekent dat, dat
je geen onkruidverdelgers gebruikt, je geen kunstmest als plantenvoeding gebruikt en eventuele problemen op een voor de
natuur veilige manier wil proberen op te lossen.
Je kunt lid worden van UrbanFarmers. Dan ontvang je een aantal keren per jaar zaden met begeleiding, bepaalt door moeder
natuur: elke nieuwe maand vraagt om andere gewassen en een
juist vervolg van je eenmaal ingezette kweekwijze.
Zo wordt je geholpen om je met plezier in te zetten voor een
groenere planeet. Ga naar hun website www.urbanfarmers.nl,
wordt lid en wie weet eet jij straks je eigen gekweekte groenten!
Wellicht samen met andere buurtbewoners, eet je van het
bouwterrein naast de Rochusstraat!

Whazzdah
Omhoog kijkend, aan de rand van de buurt, raak ik verward. Misschien is
het wel juist de houding, de nek achterovervouwend, die mij laat duizelen.
WTF! Wat is dit? Ik droom even van een overdimensionale flipperkast in
aanbouw. De geluiden schel in mijn oor. De kogel rolt links weg.
Of een motief dat verbonden met touwtjes of elastiekjes plotseling een herkenbaar
beeld op roept. Een konijn, of het melkmeisje. Of het toch een hippe kapstok, met
veel haakjes, veilig geplaatst zodat niemand de jassen kan stelen. Van een bar, of
studentenhuis.
Mijn gedachten flitsen weg, langs de pinnetjes, door het hekje. Of is dat een gootje,
waardoor water stroomt als het regent? Ik weet het niet. Zijn het sigarettenpeuken?
En hoe blijven die dan plakken?
Ik draai mijn hoofd, of draai het Rochusnieuws, en sta weer voor de gevel waar ooit
hifidelity werd verkocht. Waar de speakers zo hard trilden dat de letters van de gevel
vielen, en de nokjes hun vorm verraden.

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

Henk Aarts, redactie.

pagina 14 | Rochusnieuws 145 | maart 2015

Rochus Culinair...

Kids recept voor Pasen:

gevulde eieren

Pasen staat weer voor de deur en dat is een uitgelezen mogelijkheid om je kinderen eens
goed aan het werk te zetten! Terwijl jij lekker uitslaapt kunnen zij zich naar hartelust
uitleven met het maken van gevulde eieren. Het wordt nog leuker als ze de eieren eerst
zelf gevonden hebben natuurlijk ;-)
Bereidingstijd: 15 minuten
Aantal personen: 4
Ingrediënten:

Benodigdheden

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

4 eieren
4 takjes peterselie
8 sprietjes bieslook
20 gr margarine
30 gr mayonaise
8 kleine blaadjes sla

steelpannetje
lepel, vork
schaar
kopje
2 theelepels
mesje

Voorbereiding

Kook de eieren 7 min. En laat ze schrikken.
Knip de peterselie en bieslook fijn.
Pel de eieren.
Bereidingswijze

Snijd de gepelde eieren voorzichtig in de lengte
doormidden en wip met een theelepel de eidooiers
eruit. Doe de margarine (op kamer-temperatuur),de
dooiers en de mayonaise in een diep bord. Prak
met de vork alles tot een crème. Prak de peterselie
en de bieslook er ook door heen. Vorm met de
theelepeltjes 8 gelijke balletjes. Schuif de balletjes
met een theelepel in de holletjes van de 8 halve
eieren. Was de slabladeren en dep ze droog met
keukenpapier.
Leg ze op een schaal en leg de gevulde eieren erop.

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!

Serveertips

Maak er gezichtjes op door voor de ogen en de
neus kappertjes te gebruiken, tomaat voor de mond
en krulpeterselie voor het haar.
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Buut Vrij!

Iedere vrijdag, vanaf een uur of vier ‘s middags, is De Buut open
om gezamenlijk het weekend in te luiden.
Op tafel staan koffie en thee klaar. Voor wie wat sterkers nodig heeft om de
drukke week van zich af te laten glijden staat de koelkast binnen handbereik.
Buurtgenoten tussen 2 en 90 jaar druppelen binnen en schuiven aan bij de grote
tafel. Er wordt gezellig gekletst of een krantje gelezen. Niet zelden staat er een
pan heerlijke soep van Frank. Of je een half uurtje komt of zo lang blijft
plakken dat je samen besluit Chinees te bestellen: alles kan! Loop ook eens
binnen en proost met ons op een goed weekend.

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:
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!
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Grijs, groen en papier
Grijze bak
Even weken (iso), donderdag
m.u.v. St Jorislaan op dinsdag.

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.

Redactie:
Henk Aarts, Lisanne Aarts, Laura Janssen,
Koert Linders en Dilan Onen

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,
door foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. Dit geldt voor zowel de eigen
content als voor die van derden afkomstig.

rochusnieuws@gmail.com

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

