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Let the sun shine!!
Na een lange winter is het weer lente en dus tijd om onze holen (lees: huizen)
weer eens te verlaten! Dus is het weer tijd voor wat actie in de Rochusbuurt…
Op 1 mei beginnen we met eens
bijpraten over het wel en wee van de
buurtvereniging tijdens de jaarvergadering! Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom
in de Buut! Om weer wat groen in en om
het huis te halen is er op vrijdag 19 mei
(tijdens Buut Vrij) weer een plantenbeurs. Buut Vrij begint daarom die dag
om 16.00 uur en naast de vertrouwde
soep worden er dan ook pannenkoeken
gebakken! Dus neem de kinderen mee!
Overigens is het iedere vrijdag Buut Vrij.
Dus heb je zin in een praatje en een
Voor alle mensen
1 mei
19 mei
25 juni
Iedere vrijdag

drankje met een kopje soep, kom op
vrijdag vanaf 17.00 uur naar de Buut, in
de zomer zitten we heerlijk in de tuin!
De jaarlijkse rommelmarkt doen we dit
keer vóór de zomervakantie. Op zondag
25 juni kan iedereen weer zijn of haar
‘zooi en zut’ verkopen op het gazonnetje
aan het Rochushofje! Dit jaar gaan we de
rommelmarkt aankleden met een leuk
terrasje met muziek en een drankje!
Na de zomer volgt dan het Rochusfeest,
informatie hierover volgt later!
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die data nu al niet meer op een rijtje hebben:

Jaarvergadering Rochusbuurtvereniging!
Plantenbeurs tijdens Buut Vrij met soep en pannenkoeken!
Rommelmarkt met terras op het Rochushofje!
Een praatje en een drankje tijdens Buut Vrij!

Kortom, tot binnenkort!

Groeten van het Rochusbestuur!

Plantenbeurs 2017

Het is al weer enkele jaren traditie dat Catherine
en ondergetekende in mei een plantenbeurs
houden. Tijdens de plantenbeurs kunnen
mensen planten ruilen, verkopen en of kopen.
Heb je uitlopers, zaailingen of planten over. Je kunt deze
dan verkopen voor een schappelijk prijsje of weggeven.
Het is sowieso gezellig om te komen kijken. Wat ook
traditie is zijn de pannenkoeken die we dan bakken.
Wat dit jaar anders is is dat de plantenbeurs
op vrijdag is!!!

Vrijdag 19 mei vanaf 16.00uur in “de buut” samen met
Buutvrij aan de Rochusstraat
Komt allen het is altijd hartstikke gezellig.
José Raaijmakers
jose.raaijmakers8@gmail.com

Heb je vragen;
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Buurt-info
Buurtbestuur
tel: 06 23 70 27 30
tel: 06 34 71 03 34

Yolande Voske 
Gijs van Stiphout
info@rochusbuurt.nl
www.rochusbuurt.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

Redactioneel Rochusnieuws 157
De redactievergadering voor deze editie begon wat onhandig: door een
kleine miscommunicatie stonden we bij de Buut aan de gesloten deur
(onvoorstelbaar hè?).
Maar het was verkiezingsavond dus we hadden wat te kletsen, terwijl Frank zich naar
het buurthuis repte om ons alsnog binnen te laten. Eenmaal binnen stond onze
vergadering in het teken van het afscheid van Henk, jarenlang de man die voor
advertentie-inkomsten zorgde bij het Rochusnieuws. De ondernemers in de wijk
zullen hem allemaal kennen, voor de meeste van ons was een soort vreemde eerste,
en meteen laatste ontmoeting met Henk in die setting. Namens de redactie danken
we Henk hartelijk (uiteraard uitgebreider verderop in deze editie! Adverteerders in
de buurt mogen het voortaan met ondergetekende doen.

tel: 212 70 17

Uiteraard lees je deze editie ook weer in ons krantje wat er georganiseerd is in de
buurt, wanneer de bakken buiten moeten staan en waarom de klokken luiden.
Of niet. Of wel. Of niet. Of wel…

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

Namens de redactie

Speeltuincommissie

Groetjes Bregje

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Kopij voor het Rochusnieuws?

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

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel. nr. 14040

Eind mei 2017 verschijnt nummer 158 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 12 mei a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Het mondzorg team
+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit
+ Tandarts voor algemene tandheelkunde
+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit
+ Tandtechnicus reparatie kunstgebit, kronen en bruggen

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25
E: info@gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl
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Romantiek in de Buut!
Als redactie worden we iedere redactievergadering
weer gastvrij onthaald in De Buut, dankzij de goede
zorgen van Frank.
Heb jij een NEE/NEE sticker op je brievenbus?
Dan krijg je het Rochusnieuws ook niet. Eeuwig zonde.
Dus lees jij dit nu bij de buren en wil je het Rochusnieuws
ook ontvangen? Haal jouw eigen JA GRAAG HET
ROCHUSNIEUWS BEZORGEN sticker dan op bij
De Buut. Kleine moeite, groot plezier!

Na de laatste redactievergadering lag er (naast een restje uitstekende wijn) een lief briefje, en een chocolade verrassing voor
Frank klaar.

Wat een liefde!

Henk Bedankt!
Afgelopen week heeft Henk (na 18 jaar!) afscheid genomen van het
Rochusnieuws. De redactie bedankte hem met een fles goede rode
wijn. Dankjewel voor het overdragen van de advertentietaken, Henk!

Hondenpoep is vies
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw hond(en) op een
andere plaats uit te laten. En niet in de portieken van
Schoonhoeve! De muren raken uitgebeten en bovendien moeten we er ook nog eens doorheen lopen! Wij vinden dit echt
heel smerig! Probeer het anders eens tegen uw eigen
voordeur.
Alvast bedankt voor uw medewerking. !
Cokky Brouwers Schoonhoeve 49

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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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 het Pieter van der Leegte.
Wie ben je?

Pieter van der Leegte
Hou oud ben je? 9 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of
broertjes?

Mijn papa is Bas van der Leegte, mijn
mama is Betul Canbaz, mijn zusje is
Filiz van der Leegte

Naar welke school en klas ga je?

Hasselbraam, groep 5

Wat is je lievelings:
• Les
rekenen
• Eten
Turks eten
• Vakantieland
Turkije / Ibiza
• Snoep
dropje
• Kleur
groen en oranje
• Dier
cheeta
• Tv-programma Nickelodeon
Waaraan heb je een hekel?

Aan splinters

Wat zijn je hobby’s?

Voetbal, skaten , snowboarden /
wakeboarden

Vind je de Rochusbuurt leuk om
in te wonen?

Ja, heel leuk
Waarom?

Veel leuke kinderen in de buurt
Wat wil je later worden?

Prof snowboarder of wakeboarder!
Wie wil je de volgende keer
in de kidstalk?

Moos kalf

Wat is een goede/slechte
eigenschap?

Veel buiten spelen / af en toe slecht
luisteren
Van welke muziek hou je?

Muziek van de film hartbeat

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

Behandeling volgens afspraak
ma - vr: 8.30 - 19.00 u
do: 08.30 - 17.00 u

Don de Bruin
Margriet de Bie
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
telefoon: 040-2112450
dapstratum@zonnet.nl
www.dierenkliniekstratum.nl

Kinderpagina!!

Vindt jij de weg naar de uitgang?
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Postbode Chris verlaat de Rochusbuurt
Vers van de pers: Postbode Chris, de leukste en meest betrokken
postbode van Eindhoven, gaat de Rochusbuurt verlaten. De redactie van
het Rochusnieuws zat er vanzelfsprekend bovenop en wist postbode
Chris te strikken voor een diepte-interview.
Hoe lang ben je postbode geweest, en hoe lang in de Rochusbuurt?

Ik ben 4,5 jaar postbode geweest. En al die tijd in de Rochusbuurt. Gelukkig wel!
Natuurlijk is er ook wel vervanging voor mij geweest, maar mijn collega’s waren al
net zo enthousiast over de buurt als ik dat ben
Wat vond je het leukste aan de Rochusbuurt?

Leukste van de buurt was het sociale gebeuren. Mensen zijn daar nog een beetje
begaan met elkaar. Iedereen stond ook open voor een babbeltje.
Was er ook iets niet leuk?

Ik kan geen negatieve dingen vertellen over de buurt..... nou, alleen de hondenpoep
dan haha
Wat was het gekste dat je ooit bezorgd hebt?

Pffff gekste wat ik heb bezorgd..... gelukkig weet ik nooit wat er in een pakje zit!
Heb je nog een dierbare herinnering die je wilt delen?

...... mevrouw verschuren...... en de legendarische feest in het speeltuintje.... wat heb
ik gelachen.... maar elk babbeltje was mij dierbaar
Wat ga je nu doen?

Ik ga werken met mensen die een lichamelijke beperking hebben. Zal gaan assisteren
en helpen met kleine verpleegkundige handelingen
Wie is je opvolger?

Ik weet helaas niet wij mij gaat opvolgen. Hoop dat het in ieder geval een vaste
bezorger wordt. Die kan ik dan mooi inleren.
Wat is je advies aan je opvolger?

Mijn tip aan de bezorger: lekker genieten van de wijk en zijn mensen
Is er nog iets dat je kwijt wilt?

...ja! Ik kom zeker nog eens langs bij de Buut, dus tot ziens!
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Bootcamp in de speeltuin
Door: Bregje

Het is lente. Heel af en toe laat het zonnetje zich weer zien en in no time stroomt dan de
speeltuin weer vol met lachende kinderen. Heerlijk! Maar de lente is uiteraard ook aankondiging voor de zomer en dus is er nog werk te verzetten. Tenslotte werd ik in het najaar van
2016 voor de derde keer moeder en, hoe zal ik het zeggen, vóór we kunnen spreken van een
zomerproof lijf, mogen de teugels (lees: love handles) wat aangetrokken worden.
Nu ben ik geen sporter. Niet omdat ik niet wil
(in tegendeel) maar omdat er de discipline niet voor
heb. Ik werk 4 dagen in de week, heb dus drie
kinderen, een man, een eigen huis (dat vraagt onderhoud), een snoepverslaving en een prachtige design
bank. Wanneer de sportgedachte in mijn hoofd
passeert (omdat Runkeeper me blijft stalken met
goedbedoelde motivatie sms’jes), schieten mijn
ogen automatisch in de richting van de snoeplade.
Het is een soort natuurlijkafweersysteem.
Maar hey, na drie kinderen wil ik ook wel weer een
beetje aan mezelf gaan denken. Een nieuwe zomergarderobe, inclusief bikini is welverdiend, al zeg ik
het zelf! En dat vraagt om wat extra aandacht voor
de buik- bil-, been-, arm- en lachspieren.
Gelukkig (echt!) woon ik naast een aantal zeer fanatieke sportievelingen. Niet zomaar sportievelingen,
gedréven sportievelingen. Van die mensen die
sporten moeiteloos combineren met een 40-urige
werkweek en tig kinderen omdat ze sport ZO
LEUK vinden. En gelukkig beschikken ze over
enorme overtuigingskracht en een voordeursleutel.

Dus sta ik nu elke week, in het holst van de nacht
(mijn enige harde eis is dat het donker moet zijn
buiten) met mijn buren te sporten in de speeltuin.
Bootcamp heet dat: conditie- en krachttraining in
groepsverband, waarbij de aanwezigheid van anderen genoeg motivatie biedt om toch echt je best te
doen. Van hoepelen tot jumping jacks (ik schrijf het
vast verkeerd) en van sprinten tot planken, we doen
het. Een uur lang. ELKE WEEK. Ieder met eigen
beweegredenen; ik om mezelf klaar te stomen voor
een nieuwe bikini en ter voorbereiding op een ietwat
overenthousiaste aanmelding voor de Ladiesrun in
juni (7,5 km hardlopen voor het goede doel). En de
afspraak is: als ik niet kom opdagen, word ik door
de buurvrouw van de bank geplukt.
Het effect is best verrassend. Ongeacht mijn onophoudelijke geklaag tijdens dit uur vind ik het heerlijk! Na afloop dan. Het voelt goed. En een belangrijk
bijkomend effect is dat zich die avond geen hangjongere meer in de speeltuin durft op te houden.
Geloof me, niets is angstaanjagender dan een club
moeders die elkaar ophitsen om als een krab achterwaarts de heuvel in een speeltuin op te kruipen…
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• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

d

ww

Schoonheidssalon

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

Maandag t/m Zaterdag
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nieuws van overzee

Coming to America….part 2.
Inmiddels al wat maanden verder hier in Portland! Met dank aan ‘ wie is de mol’ heeft
Nederland in de tussentijd een goed beeld gekregen van wat Oregon allemaal te bieden
heeft. Wij vervelen ons geen seconde….
Natuurlijk maken we alle perikelen rondom Trump
hier van dichtbij mee. Dat uit zich in protesten in de
stad en (eindeloze) discussies op tv. Maar ook plotselinge mails vanuit school hoe belangrijk zij gelijkheid vinden en discriminatie serieus nemen. Vreemd
genoeg, wordt er verder op school angstvallig over
de nieuwe president gezwegen. Leraren praten - ook
in de verkiezingstijd- absoluut niet over politiek of
de dingen die daarin spelen. Liz en Jules hebben
zich met name via het Nederlandse jeugdjournaal
op de hoogte kunnen houden. We wachten hier
inmiddels in spanning af of de Nederlandse
verkiezingen net zo verrassend verlopen als hier..
Deze winter was de strengste in Portland in de afgelopen 25 jaar, en dat hebben we gemerkt. Uit milieuoverwegingen (en omdat het slecht voor de auto is,
erg belangrijk hier) wordt er niet met zout gestrooid.
Bij de geringste sneeuwval loopt het verkeer vast,
vliegen auto’s uit de bocht, laten mensen auto’s
langs de weg staan en ligt het dagelijks leven
compleet stil. Elke dag wachtten de kinderen in
spanning af of school dicht zou gaan en er weer een
‘ snowday’ zou zijn.

Waar we dan om kwart voor 5 ‘s ochtends een
telefoontje voor kregen. Onbegrijpelijk voor ons
dat een beetje sneeuw zoveel paniek veroorzaakt
en zelfs restaurants en de sportschool de deuren
sluiten.
Een ander verschil ervaren Liz en Jules op school.
Waar ze in Eindhoven wel eens een brandoefening
hadden, weten ze inmiddels ook wat ze moeten
doen bij een aardbeving en als er een indringer op
school is. Met name dat laatste komt wel even
binnen! Bij een -gelukkig loos- alarm vorige week
voelde het voor Liz echt of haar laatste uur geslagen
had. Deuren op slot, gordijnen dicht en allemaal stil
tegen de muur zitten omdat er iemand met een
pistol rond zou lopen in school. Dan duren 20 minuten heel erg lang. Een akelige ervaring en iets om
niet te lang bij stil te staan…
Gelukkig zijn de meeste ervaringen positief en is
het een geweldige ervaring om deze verschillen van
dichtbij mee te maken. Wat helaas wel precies
hetzelfde is als in Eindhoven, is de hoeveelheid
regen…maar die nemen we maar voor lief.

75 Balletjes in een bingomolentje.
Jazeker we spelen nu oergezellig ‘BINGO in de BUUT’
De eerste BUU(R)T BINGO is een feit. Het samen zijn met
buren en vrienden, met de spanning van het spel hadden we
een leuke avond. Nadat iedereen met een drankje en een
bingokaart was gestart sloeg de vlam in de pan. Er werd veel
gelachen en hevig gestreept en per ronde werd men fanatieker.
Er werden zelfs, door sommigen, vier kaarten tegelijk gekocht.
We spelen met prijzen voor 1 rijtje of kolommetje vol, en de volle kaart!
Bij de volle kaart heeft u vrije keuze uit alle leuke prijzen die wij voor u
hebben uitgestald en feestelijk verpakt.
Veel mensen waarbij het Bingo spel niet bekend is zullen zeggen dat dit
alleen gespeeld wordt door oudere dames en dat het maar saai is, maar
geloof ons, niets is minder waar! Wij maken er een leuk feestje van.
Bingoavonden zijn voor jong en oud met een hoop Brabantse warmte
en gezelligheid.
* De reacties: “Supergezellige bingoavond geweest, gezellige opkomst
en leuke sfeer!! - Ik ben er de volgende keer ook weer bij.
- Lachen! - Ik heb gewonnen, nou dat had ik nooit
gedacht!”
Natuurlijk tot ziens op de gezelligste BINGO van de BUU(R)T !
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Het zal de meeste lezers waarschijnlijk ontgaan zijn, maar een probleem waar we 16 jaar geleden al
eens gepubliceerd hebben, heeft zich opnieuw voorgedaan: De klokken van de Joriskerk hebben
sinds eind vorig jaar niet meer alle kwartieren van het uur geslagen. We hebben nog niet achterhaald wat er deze keer precies aan de hand is. (niet onlogisch als je de vorige publicatie gelezen
hebt) en dus is het oude artikel opnieuw relevant geworden.
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Een topbaan aan de overkant
Een wel zeer oplettend lezertje attendeerde ons er al geruime tijd
geleden op dat de halfuurklok van de Joriskerk al maanden lang niet
meer hoorbaar was.
Toen enige tijd geleden bleek dat het stilzwijgen ineens voorbij
was, zijn wij uiteraard op onderzoek uitgegaan in de hoop u op
de hoogte te kunnen brengen van wat hierachter schuilgaat aan
belangrijk plaatselijk nieuws. Het heeft nogal wat moeite en tijd
gekost, maar uiteindelijk zijn we er met veel kunst- en vliegwerk en door het inschakelen van diverse vreemde vogels toch
in geslaagd om een gesprek te hebben met het
torenopperhoofd.
“Nou, die benaming zou ik zelf er niet voor bedacht hebben,
maar inderdaad. ik ben degene die hierboven de eindverantwoordelijkheid draagt; dat klopt, ja. Vroeger was ik hier gewoon de baas. Maar de tijd dat je daar binnen met een simpele
tik op iemands klepel de orde herstelde, dat is al lang voorbij.
Tegenwoordig ligt dat allemaal iets subtieler.
Ik heet nou al weer een hele tijd de team-manager. Maar goed.
Er is dus daar beneden toch nog iemand die het is opgevallen...
Nee, een echte verrassing is dat nou ook weer niet, maar je
hoopt toch dat in een tijd waar iedereen minstens één klokje bij
zich heeft, dat zoiets dan toch wellicht niet opvalt; zeker ook
omdat het gaat om iets dat je niet hoort. Maar we hebben er
hier natuurlijk wel rekening mee gehouden dat iemand het ooit
zou horen. Eh, niet horen dus, nou ja, u begrijpt wel wat ik
bedoel. Tja, eigenlijk wil ik er niet te veel over kwijt; het ligt allemaal een beetje gevoelig. Kijk, het heeft alles te maken met de
taakverdeling hier. Maar we hebben de problemen nou net uit
de wereld, dus ik zit er niet om te springen om alles weer op te
rakelen, daar heeft niemand enig belang bij. Ja, ik begrijp dat
u nieuwsgierig bent. Het is ook niet niks dat er een niet onbelangrijk deel van onze taken maandenlang verwaarloosd is.
Tja, u kunt nou wel zeggen dat ze hierboven niet merken wat
er daar beneden allemaal gezegd en geroddeld wordt, maar ook
als de gevolgen van mijn loslippigheid pas na jaren hiernaartoe
doorlekken, zitten we hier toch met de gebakken peren, en wie
weet, jullie ook dan. Per slot van rekening hadden we hier nog
niet zo lang geleden nog een stelletje mensen die zo nodig onze
fameuze trap moesten proberen. En als zulke bezoekers hun
mond voorbijpraten... U dringt wel aan, zeg. Vooruit dan maar,
als u iedereen maar vooral op het hart drukt, niet binnen de
toren over dat soort zaken te praten. Goed, het heeft dus alles
te maken met de taakverdeling hier. We hebben in het team een
aantal klokken, en we hebben een aantal taken, die verdeeld
moeten worden. Er zijn taken die wat eenvoudiger zijn en er
zijn taken die wat meer eisen. Het ligt natuurlijk voor de hand
om die laatste toe te wijzen aan de teamleden met wat meer
talent, laten we maar zeggen de wat meer kloeke klokken, ha
ha.

Kijk, iedereen hier begrijpt dat ook wel, maar zeker als zo’n
taakverdeling lang in stand blijft - en dat moet natuurlijk wel,
anders krijg je verwarring, daar beneden, en hierboven zeker
ook - dan gaat er toch wel eens iets wringen. De wat minder
bedeelde medewerkers zijn toch soms wel een beetje jaloers en
ook
nog eens zo nu en dan wat gefrustreerd omdat de andere het
ook echt beter kan. Zoiets leidt tot spanningen, het gaat wringen, en als je er niet bijtijds iets aan doet, dan kan het uit de
hand lopen...
Tussen haakjes, we hebben het nu wel over een zorgvuldig
uitgebalanceerde taakverdeling, maar vroeger noemden we dat
simpelweg de pikorde.
Daar komt nog bij dat in onze situatie de meeste probleempjes
binnen een uur moeten zijn uitgepraat. Soms zelfs binnen
minder dan een kwartier. Hoe moeilijk het hier soms ook is, we
streven er altijd naar om de buitenwacht daar niet mee lastig te
vallen, maar dat betekent wel dat ik als teamleider er bovenop
moet zitten. Ik moet er als de kippen bij zijn, om het maar eens
zo te zeggen. Eigenlijk werken we hier al met een compromis
in de taakverdeling.
Het is duidelijk dat onze meest kloeke klok de hele uren slaat.
En voor de oneven kwartieren is er ook niet echt een
probleem, omdat dat gewoon een stuk makkelijker werk is, veel
minder belastend. Maar ja, het halve uur, he. Lang geleden
hebben we het op een akkoordje gegooid. De halfuurklok mag
bij ons even veel slagen doen als de uurklok. Het is maar een
klein gebaar, eigenlijk, maar het heeft heel lang gewerkt.
U denkt misschien dat hier altijd alles hetzelfde is, en dat er
nooit wat verandert. Maar ook al zitten we hier bovenaan een
grote kerk, we moeten toch zo nu en dan wel een beetje met
onze tijd meegaan. Vroeger was de nauwkeurigheid van de
klokken niet zo verschrikkelijk belangrijk; als je maar pak weg
om het kwartier een seintje gaf, was iedereen al tevreden. Maar
in een tijd van kwartshorloges en radiogesynchroniseerde
klokjes is onze marge toch ook maar een seconde of wat. Dat
betekent toch weer wat meer stress bij de taakuitvoering. En als
ik u verwijs naar het ged..., eh, het gedoe met die zogenaamde
zomertijd, dan begrijpt u misschien dat we daar ook bijna ieder
jaar een hoop extra energie in gestoken hebben. Nee, er komt
wel wat meer bij kijken dan “alleen maar ieder kwartier even
aan een klepel roeren”. Voordat ik de laatste keer die zomertijd
millenniumproof had, och, och...
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En daar bovenop komt dat we hier zo dicht op elkaar zitten, en
dat nog dag en nacht ook. Dan kan er altijd wel iets verkeerd
vallen, gaan wroeten in de verhoudingen. Het schijnt dat heel
lang geleden al een van de minutenwijzers eens een opmerking
heeft gemaakt tegen de halfuurklok in de trant van “wacht jij
nog maar even wat langer met slaan, dan kan ik nog even wat
langer uitrusten, voordat ik met mijn hele gewicht weer naar
boven moet”.
De eerste keer ongetwijfeld als grapje bedoeld, maar ja, hoe
gaat dat hier, je mag niet verwachten dat er iedere dag een
nieuw, origineel grapje bedacht wordt. Dus de halfuurklok
heeft in de loop der tijd vaak genoeg moeten aanhoren dat ze
eigenlijk een vervelende boodschap bracht. En als een van de
minutenwijzers een keer slechte zin heeft en de opmerking er
echt niet grappig meer uitkomt, dan heb je de poppen aan het
dansen. Ik heb begrepen dat een keer, toen ook nog eens niet
helemaal goed te horen was welke minutenwijzer aan het mopperen was, de halfuurklok met bijna overslaande stem heeft
uitgebracht: “Jullie doen net of ik jullie privé prikklok ben!
Nou mooi niet, hoor!”
En als er iets is, dat je bij klokken niet kunt hebben, dan is het
wel overslaan. Toen heb ik de boel nog net kunnen sussen,
maar vraag me niet hoe. Kennelijk is er vanaf die tijd toch iets
echt fout gegaan. In de teambesprekingen waren er steeds
vaker probleempjes met de halfuurklok. Helemaal in overeenstemming met de moderne tijden hebben we daar zo professioneel mogelijk op gereageerd. De taakomschrijving echt
aanpassen zat er bij ons helaas niet in, maar verder hebben we
alles uit de kast gehaald. Psychologische ondersteuning, assertiviteitstraininkje, literatuuronderzoek naar de taakverdeling
tussen uur-, halfuur-, kwartierklokken in binnen- en buitenland
(studiereisje was helaas niet haalbaar), noemt u maar op.
Ja, we hebben er echt alles aan gedaan, maar ja, u hebt het dus
ook gemerkt, het was kennelijk niet genoeg. Daar komt trouwens nog bij, dat als het eenmaal echt fout gaat, dan is alles ook
te veel. Onze werkomstandigheden hierboven zijn natuurlijk
niet echt ideaal. In de winter houden de klokken het dan meestal nog wel droog, maar de wind komt overal doorheen. En als
het eens goed stormt vanuit de verkeerde richting dan loeit het
hierboven gemeen en dat is niet prettig voor iemand met muzikaal verantwoorde werkzaamheden.
Om een lang verhaal kort te maken: toen is het dus echt mis
gegaan. Pas na veel praten en heel lang, zeg maar, vakantie
kunnen we het nu weer proberen. Ik kan u verzekeren dat dat
een unieke zaak is. Vakantie kennen we in onze branche
eigenlijk niet. Een paar dagen paasreces is eigenlijk alles.
Zo noemen we het tenminste sinds wij niet meer voor de
eieren hoeven te zorgen.
Of we het probleem niet tijdelijk anders hadden kunnen oplossen? Ach, wat stelt u zich daar bij voor? Uitzendklokken zijn
gewoon niet te vinden. Nog even afgezien van de kosten voor
zo’n toch relatief korte periode.
Opvullen van het gat met een geluidsinstallatie? Ja ja, met de
Big Ben als uitzendklok zeker, ha ha! Nee, als er iets funest is
voor de arbeidsmotivatie, is het wel ieder uur eerlijke, hardwerkende werknemers confronteren met namaak die kennelijk ook
goed genoeg zou zijn. Nee, nee, we hoeven er niet nog meer
problemen bij te maken. Bovendien loop je tegenwoordig het

risico dat zo’n ingeblikt geluid ineens opduikt als deuntje voor
een mobieltje. Ik hoor de jeugd al: “Die toren daar doet het
melodietje van jouw gsm, maar dan met veel te veel bas erin”.
Nee, dat hoeft van mij nou ook weer niet.
Een van de andere klokken er tijdelijk een taak bijgeven? Ik heb
u net uitgelegd hoe fragiel het evenwicht in de zorgvuldig uitgebalanceerde taakverdeling is. En bovendien hebben we
eigenlijk al een vacature. Niet zozeer voor onze tijdfuncties,
maar we zouden eigenlijk bij de evenementenaankondiging
nog wel verschil willen kunnen maken tussen gewoon feestelijk
beieren en extra feestelijk uit je dak gaan voor de heel speciale
gelegenheden. Maar er komt gewoon niemand voor die
vacature! Je zou zeggen, er wordt toch zo hier en daar wel eens
wat gesloopt, dat zou dan toch werklozen moeten op leveren.
Maar dat stamt grotendeels uit de tijd dat VUT-regelingen heel
lucratief waren, dus die beginnen niet meer aan een nieuwe uitdaging. Wat dat betreft is in dit vak de verhouding aktieven
- niet-aktieven behoorlijk scheef. Ja, je zou bijna denken dat je
in Nederland bent... U staat er van te kijken dat er zo dichtbij,
zo onverwacht een baan met zoveel verantwoordelijkheid is
zonder dat iemand dat echt in de gaten heeft? Nou, dank u;
ik beschouw het maar als een compliment.
Bent u trouwens van een schoolkrant? Niet helemaal precies,
oh, nou ja: wie zou er anders een interview gaan doen met
iemand waar je geen nieuws van verwacht, toch? De opinieweekbladen staan hier niet bepaald op de stoep. Nee, u hoeft u
er niet voor te schamen dat u niet in de gaten had wat hier
boven allemaal gebeurt. Mensen kijken nou eenmaal niet op
een ander niveau dan ze gewend zijn. Je beweegt je hoofd van
links naar rechts en niet verticaal. Ik draai zelf per slot van
rekening ook maar in een vlak. Ze zeggen wel eens: er is
meer tussen hemel en aarde... Nou ja, laat maar.
Wat voor opleiding je hier voor nodig hebt? Hoe ik aan mijn
vakkennis kom? Om te beginnen natuurlijk een enorme hoeveelheid ervaring. En je moet waarschijnlijk ook een beetje
geschikt zijn voor het vak. Of hanigheid je daar meer geschikt
voor maakt? Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Lijkt me
niet verstandig. En trouwens, ik weet het ook echt niet.
Contact met vakgenoten? Ja, er zijn wel contacten. Dat wil zeggen, er is om te beginnen een vakblad: De Torenwachter.
Inderdaad, niet te verwarren met... Verder kijkt de een wel eens
een beetje naar de ander, en de ander naar de een. Maar echt
degelijk overleg, nee, dat kun je niet zeggen. Nou ja, ik zeg
altijd maar zo: als twee weerhanen elkaar recht in de ogen
kijken, dan is er iets goed fout! Ja toch? Niet dan? Nou dan!
Ik bedoel maar.”
Deze belangrijkste informatie uit een interessant maar
vermoeiend gesprek wilden we u niet onthouden. Vermoeiend
omdat je met een telefoon in de ene hand en een verrekijker in
de andere, het ene moment de gesprekspartner recht aankijkt,
en het volgende moment alleen maar een draaikont ziet. Maar
het was al duidelijk: in continu-dienst gaat het werk altijd door.
Des te meer bevoorrecht mogen wij ons voelen dat dit gesprek
toch mogelijk bleek.
Erl SlagFan
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Column Maarten
student Innovatie Management, over consument bewustzijn

De toekomst
De toekomst is nog ongewis. Een volgend kabinet, na Rutte III is voor de meeste mensen
ook niet te voorspellen. Echter, er zijn langzame, globale trends die je snel over het hoofd
ziet maar die erg duidelijk zijn als je hier op let.
Er zijn vier hoofdredenen waarom mensen het kopen
van producten beu zijn en hun focus en interesse
verschuiven naar minder materialistische zaken.
De eerste: na de industrialisatie - die nog steeds gaande
is - zijn mensen steeds meer gaan kopen. Waar men
vroeger blij was met één boek, worden nu boeken
samen met grote hoeveelheden andere spullen
opgeslagen in storage boxen, omdat ze het thuis niet
meer kwijt kunnen.
De tweede: producten worden steeds multifunctioneler. Eén smartphone vervangt de rekenmachine, computer, kompas, gamecomputer, TV en wat al niet meer.
De derde: de beschikbaarheid is overdadig. Alles is zo
in overvloed tegen lage prijzen aanwezig dat je spullen
niet meer thuis op voorraad hoeft te houden. Het
maakt ons verder ook onverschilliger: een keuze aardbeienjam is minder bijzonder als er 5 merken het
aanbieden. De kans is klein dat je de beste keuze maakt
(als je niet alleen voor de prijs gaat) en trouwens, de
kans is groot dat het weinig uitmaakt. Het is een sterke
trend dat bedrijven meer en meer hun focus leggen op
‘veilige’ kleine innovaties en geen ‘riskante’ grote
innovaties.
Ten vierde is er het fenomeen ‘make to break’.
Producten worden zo gemaakt dat ze steeds sneller
kapot gaan. Een wasmachinefabrikant weet precies: na
3 jaar gaat dat onderdeel kapot en weer 4 jaar later een
volgend specifiek onderdeel. Die producent heeft ook
wel producten die 13 jaar mee gaan, maar die zijn niet
winstgevend.
Een oplossing die soms wel eens genoemd wordt, is
dat we alles gaan huren. Dus niet alleen een huis en
auto, maar ook verlichting en een koelkast. Of dit voor
veel producten zal gaan gelden is onduidelijk maar
waarschijnlijk zullen hier wel meer voorbeelden van
komen. Dit is voordeliger voor consument, producent
en milieu.
Dit zijn zaken waar de service en contact met mensen
weer meer centraal komen te staan in plaats van rijkdom en eigendom. Dit gaat tegen de zelfredzaamheid
en individualisme in.

Nu hoor ik jullie meteen denken, waarom is de VVD
dan de grootste? Nou, velen zullen het willen weerspreken, maar de VVD is onder Mark Rutte ook veel “linkser” dan van voorgangers als Wiegel en Bolkestein.
Ook is een grote VVD mede het gevolg van een
gekrompen CDA en de vluchtelingencrisis. Deze
stroom waar mensen meer centraal staan, zie je op veel
plekken. Zoals scholen die meer en meer inzetten op
het individu in het grotere geheel, waar vakkenpakketten en soms ook roosters verder gepersonaliseert
worden. Ook worden cafés weer meer en meer
bezocht, ook voor lunches.
Misschien een mooie samenvatting zijn de zelfgemaakte producten die in opkomst zijn, TV-programma’s om
samen te koken/bakken of juist voor een gezelschap
koken zoals heel holland bakt. Ook zijn breien en
punniken steeds verder in opkomst.
Waar ik verder nog op hoop, is dat huizen wat flexibeler worden. Er zijn al verschillende voorbeelden, zoals
bouwblokken waar je een design-muur kunt maken die
weer afgebroken kan worden. Maar dit is iets wat je
maximaal een keer per seizoen zou doen. Als je een
huis zou kunnen maken zoals het Rietveld Schröderhuis
in Utrecht, zou dat erg goed aansluiten bij de huidige
trends. Daar kun je makkelijk de muren van de vier
slaapkamers wegduwen (plus bedden en andere zaken)
om een grote ruimte te krijgen waar je dan voor de hele
dag een woonkamer hebt waar je makkelijk een feestje
kan geven.
Vriendschap en saamhorigheid zijn een tijd een ondergeschoven kindje geweest maar gaan weer belangrijk
worden. Liefde is niet te koop en is weer belangrijker
dan de mooiste auto.
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Ingezonden door u...
Het graven op zolders naar op de edities van het
Rochusnieuws heeft geleid tot deze inzending van
Paul Veltman van de Pastoor Dijkmanstraat.
Dank hiervoor!!
Wij wonen inmiddels 42 jaar in de Rochusbuurt en waren
actief in 1977 met de Rochusbuurtkrant opmaak van de krant,
verhalen en interviews compleet met de strip Roy Roggus
avonturen in de Rochusbuurt.
Dus zoals vermeld in de laatste krant dat het eerste nieuws in
oktober 1994 verscheen is dus niet correct.

Kraakpanden in de Kettingstraat

Gevonden op Facebook...
Verbouwingsactiviteiten in de Rochusbuurt, foto’s Mark Verheul
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Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley
Een goede start van het voorjaar met lekkere eenvoudige recepten. Deze zijn ook
nog gezond, en ook voor kinderen. Maak van het ontbijt of lunch een feestje
door het op een andere manier te bereiden.

Gebakken aardappelschijfjes gerecht
Ingrediënten:

•
•
•
•

200G aardappelschijfjes
Mozzarella
1 ei
140g tomatenpuree

Gezonde pannenkoeken
Wat het je nodig:

• 1 banaan
• 2 eieren
Bereiding:

Bereiding:

Bak de boter, in de koekenpan, mooi bruin. Bedek de hele
bodem met aardappelschijfjes en laat deze even bakken en
de deksel op de pan. Bedek de schijfjes helemaal met
tomatenpuree en laat dit dan ook weer mee bakken.
Snijd de mozzarella in
plakken en leg deze in een
cirkel in het midden. Houd
daarbij wel ruimte over in
het midden.
Sla het ei los in het midden
en laat dit alles nog even
10 minuten mee bakken.
Als het ei goed doorgebakken is zie je dat het klaar is.
Nu kun je dit alles voorzichtig uit de pan schuiven,
zo op het bord.
Ik zeg ‘Eet smakelijk’

BUUT VRIJ
 lke vrijdag wordt de Buut van
E
17.00 tot 21.00 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!

Haal de banaan uit de schil en snijd deze in fijne kleine
stukjes. Vervolgens doe je deze stukjes in een mengkom
en pak de banaan nog even goed fijn.
Pak dan de 2 eieren en voeg deze bij de banaan in
de mengkom erbij. Nu alles even goed om roeren tot
een beslag.
Pak ondertussen een koekenpan, formaat naar keuze.
Hoe kleiner de pan is hoe meer pannenkoeken je kan
maken. ;-)
Pan op het vuur, boter er in en
laten smelten.
Doe nu wat beslag in de pan en
bak deze op dezelfde manier
als een gewone pannenkoek.
Aan 2 kanten mooi bruin. Zo
kun je toch nog een lekkere
pannenkoek eten die ook nog
gezond is.
Ook leuk, lekker en gezond
voor kinderen.
Smullen maar!!

Eiercakejes
Wat heb je nodig:

• 6 eieren
• Gedroogde bieslook
• Cupcake bakvorm
Bereiding:

De oven alvast laten voorverwarmen. Doe in een
mengkom een bodempje gedroogde bieslook. Deze nog
even goed versnipperen.Doe alle 6 de eieren erbij.
Roer alles goed door elkaar zodat ook de bieslook goed
verdeeld is. Pak nu de bakvorm erbij en vet deze in met
boter of bakspray. Vervolgens
vul je de vormpjes met de
eieren. In de oven zetten de
eieren nog uit, dus vul de
vormpjes maar tot de helft.
10 minuten op 180 graden in
de oven. Leuk en lekker als
ontbijt of lunch.
Laat het je smaken
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Dromen en plannen als horeca-ingrediënt
	Één jaar na de nieuwe start voor ‘de Oude St. Joris’
door Koert Linders

De deur wordt voor mij geopend, en onhandig stap ik café ‘de Oude St. Joris’
binnen. Het opstapje is hoog, en gezien de slijtage van de stenen, verbeeld ik
mij de mensen die hier naar buiten zijn gevallen en gerold. Decennia lang, want
de Oude St. Joris behoort tot een van de oudste kroegen van Eindhoven.
De gezelligheid van een bruine kroeg is direct merkbaar, ondanks dat het vroeg
in de middag is, en er niemand aan de bar zit. Nick Coolen(33), de nieuwe
kroegbaas sinds een jaar, vertelt trots over zijn nieuwe horeca-avontuur. Tot voor
een jaar zat in deze kroeg een schot, Bill. Nick heeft het interieur grondig
aangepakt, en in drie maanden tijd, alles veranderd. Zijn vader (60), zijn handen
kunnen alles maken, heeft hem daarbij flink geholpen. De toog is verplaatst en
de muren hebben een mooie lik verf gehad.
Het is echt een buurtkroeg. Vroeger lag dit op een route, en dicht bij de
St. Joriskerk. Twee factoren die vandaag de dag geen economische rol meer spelen.
Geboren en getogen in Breughel, rondde Nick na zijn Brood
en Banket Opleiding aan de Rooipannen, de Bartender
Opleiding in Tilburg af. Jarenlang werkte hij in deze twee
beroepen, als bakker bij oa. Schoonenwoerd, en in de kroeg.
Een heftig bestaan vertelt hij. Maar daarmee werd wel de basis
gelegd voor zijn horecawerk. Hard werken, weinig slapen zijn
ingrediënten die echter ‘dodelijk’ zijn, zoals Nick vertelt. Hij
wil wat langer mee.
Hij zette enkele café’s mee
op, zoals de Mini-bar op
de Kleine Berg, was
bartender bij café ‘Berlage’
en begon voor zichzelf in
Ons Kaffee, in Eckart
Zuid. ‘De Oude St. Joris’,
van eigenaar Jan van de
Linde, had hij al langer in
het vizier. Toen hij wat
meer tijd kreeg, kon hij de
activiteiten van Bill overnemen. Wel met een andere visie, zo vertelt hij. Een
gezellige kroeg, waar mensen samenkomen en een
koffie kunnen drinken,
maar ook een spelletje
kunnen spelen. Naast het darten en biljarten, staan er een flinke
stapel bordspellen klaar om gebruikt te worden. ‘het is leuk om
gezellig een biertje te drinken met je vrienden, maar soms wil
je ook samen wat doen’, vertelt hij uit eigen ervaring. Een potje
schaak, dammen of iets anders is dan hartstikke gezellig’.
Nick richt zich daarom op de buurt en ook de wijk. Het woord
gezellig valt regelmatig. Nick straalt het ook uit, gezelligheid,
rust, onthaasten. Daarin past ook dat de relatie van buurthuis
‘de Buut’ goed is. Hij ziet het niet als concurrentie.’Niet iedereen die bij ‘de Buut’ binnenloopt, zal bij mij komen, dus het
vult elkaar goed aan’. Er zijn ook overeenkomsten. Net als de
Buut heeft Nick veel plannen en dromen, en ook de snelheid
waarmee ze worden uitgevoerd heeft raakvlakken. In de ruimte
achter het café is een waar eldorado voor dromen, en Nick
vertelt er met graagte over. De luierbank staat er al. Evenals een
biljart en dart borden. ‘Een soort huiskamergevoel wil ik hier
creëren, maar dan met meer activiteiten. Met hoekjes of huisjes

waar je met een groepje kunt zitten.’ Nick heeft echter net als
iedereen, nog onvoldoende geld. Maar je voelt de zekerheid dat
het er komt. Of iets anders, of misschien toch niet, want zo
gaat dat met dromen en plannen. Daarmee heeft hij een goed
keuze gemaakt voor deze buurt; het gaat niet om snel dromen
waar te maken, maar om er van te genieten.
Echte horecaman, dat is
hij wel. De man die achter
de bar staat, maar waarmee je gemakkelijk praat,
en die je ook mee entertaint. ‘Het is juist fijn als
mensen gewoon binnenlopen en een koffie drinken,
wat kletsen en weer gaan.
Dat is wat ik wil zijn, een
kroeg voor iedereen’. Een
tweede woonkamer noemt
hij dat, en dat komt
misschien wel omdat zijn
ouders ook van die thuisfeestjes organiseerde. Elke
gelegenheid werd benut
om thuis de tent op te
zetten, de BBQ aan te
sluiten en mensen uit te nodigen. Geen horeca, maar wel een
voorbeeld in gastvrijheid en entertainment. Dat zijn zus Belinda
ook hier achter de toog staat, verbaast daarom iemand.
Momenteel werkt hij hard aan een kleine kaart. Een nieuwe
frituurpan was daarvoor een eerste stap. Nick wil graag zijn
bakkersopleiding gebruiken voor deze nieuwe stap. Kleine
hapjes, en vooral lekker. Die zullen goed aansluiten bij de
15 verschillende speciaalbieren die hij schenkt. Eéntje van de
tap, ‘en dat kunnen er meer wordt als de vraag stijgt’, voegt hij
er aan toe. En zo praat Nick. Veel plannen en veel dromen.
Iemand die niet voor het snelle geld deze kroeg draait, maar
gewoon om mensen uit de buurt bij elkaar te brengen in een
gezellige tweede woonkamer sfeer. Geen oude wijn in nieuwe
zakken dus, maar er wordt uit een ander vaatje getapt. Nu maar
hopen dat er voldoende leven in de brouwerij komt, want
daarmee wordt het verblijf van Nick in de Rochusbuurt
gegarandeerd.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan:	4 en 18 april, 2, 16 en 30 mei (13
en 27 juni)
Rochusbuurt:	13 en let op 29 april, 11 en let op
27 mei (8 en 22 juni)

Groene bak

1 maart
28 april
26 mei

St. Jorislaan:	11 en 25 april, 9 en 23 mei ( 6 en
20 juni)
Rochusbuurt:	6 en 20 april, 4 en 18 mei, (1, 15
en 29 juni)

Oud papier
5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei (14 en 28 juni)

Plastic, glas

Repair Caf
é

zaterdag
22 april (i
s de voorlaa
zaterdag.
tste
Dus niet z
oals altij
laatste za
d de
terdag.)
Mei en jun
i is weer
gewoon d
laatste za
e
terdag.
Juli zijn
we geslot
en.

1 mei Jaar
v
Rochusbuu ergadering
rtverenig
ing!
19 mei Pla
ntenbeurs

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

tijdens Bu
Vrij met s
oep en pan
ut
nenkoeken
!

25 juni Ro
mmelmarkt
op het Roc
met terra
hushofje
s
Iedere v

!

rijdag Een
praatje en
drankje t
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t Vrij!

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.
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