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Daar
zijn we
weer!
Een aantal maanden geleden
hadden we slecht nieuws; de
redactie van het Rochusnieuws was
dusdanig uitgedund dat we ons
genoodzaakt zagen te stoppen. Maar
onze noodkreet heeft (opnieuw)
mensen in beweging gezet en
daarvan lees je nu het resultaat!

D

e vraag of een buurtkrant nog
gewenst is, heeft ons natuurlijk
wel bezig gehouden. Want
als het zo moeilijk is redactieleden te

vinden, of om artikelen aangeleverd
te krijgen, dan kun je je afvragen of er
iemand op zit te wachten. Maar dat de
betrokkenheid toch groot is bleek uit de
reacties op ons vorige nummer.
De behoefte aan een geprinte krant is er
wel degelijk en gelukkig zijn er ook weer
mensen die deze verantwoordelijkheid
daarom graag op zich nemen.
Vandaag dus een nieuwe Rochusnieuws,
georganiseerd door een grotendeels
nieuwe redactie!
Voortaan verzorgen Ad en Jan alle
administratieve aspecten van ons krantje,

lees je de culinaire verlangens van Niek,
komt Kay met o.a. positief nieuws over
huisdieren in de wijk en zorgt Esther voor
een mooie opmaak! Jan maakt bovendien
toffe foto’s en schrijft mee. En gelukkig
blijven ook oud-leden Marcel, Johan,
Frans en Bregje voor inhoud zorgen.
(Koert, jouw abrupte einde krijgt nog
een staartje in de volgende editie!)

Heb jij een leuk onderwerp voor ons?
Mail het dan naar:
rochusnieuws@gmail.com
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Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de
Rochusbuurtvereniging en wordt
6x per jaar huis aan huis verspreid
in een oplage van 600 stuks in de
Rochusbuurt.
Redactie:
Ad, Bregje, Frans, Jan, Johan, Kay,
Marcel en Niek
Vormgeving:
Esther
Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91
5616 HK Eindhoven
Info en aanmelden als redactielid:
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Rochusnieuws digitaal ontvangen?
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Advertenties:
Tarieven op aanvraag bij de redactie.
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.

Even dachten we dat het nu toch echt
gedaan was met het Rochusnieuws
maar niets is minder waar… gelukkig
gaan we door en kunnen we elkaar,
zoals het hoort gewoon op papier, op
de hoogte houden van het wel en wee
in onze buurt.

Twee keer per jaar zit ik als
vrijwilliger in het Repair Café als
naaister. Voor wie het niet weet:
Repair Café is een initiatief van
vrijwilligers die in ruil voor een
vrijwillige bijdrage spullen repareren
van buurtbewoners.

D

ank aan iedereen die zich heeft
gemeld om het Rochusnieuws
“mee te maken”. En… hij is al
bedankt tijdens de avond met de oudeen nieuwe leden maar het kan niet vaak
genoeg: Paul, dank voor maar liefst 8 jaar
opmaak van ons Rochusnieuws!
Wat is dan dat wel en wee in de buurt?
Laten we beginnen met “het wel”: Zoals
iedereen in dit nummer kan lezen gaat
de herinrichting van de Geldropseweg
door… Zoals je natuurlijk kunt
verwachten duurt het allemaal wat
langer dan verwacht, maar er komt een
tijd dat we afscheid gaan nemen van
“klein België” tussen de Iriswijk en de
Rochusbuut.
Jaarvergadering
Uiteraard is er ook “wee” in de buurt…
de hopeloze parkeersituatie en auto’s
op plekken je ze liever niet vindt, lijkt
binnenkort tot het verleden te behoren.
Dan kunnen we voor een paar euro’s per
maand onze auto gewoon weer in de
parkeervakken in onze eigen buurt kwijt.
Verder is er hard gewerkt aan de subsidie
voor het verbouwen van De Buut. Het is
niet gemakkelijk en de aanvraag is voor
de derde keer (!) ingediend. Maar we
houden vol en we hopen over niet al te
lange tijd uitsluitsel te geven over de
verbouwing.
Voor iedereen die graag bijgepraat
wordt over het wel en wee in de buurt,
op maandagavond 1 april (nee, het is
geen grapje) staat de ‘Rochusbuurt
jaarvergadering’ gepland! Komt allen!
Groet van het Rochusbestuur

Een derde
leven

Paul bedankt!
Bregje

Redactioneel
Afgelopen weken zaten we als
nieuwe redactie een aantal keer bij
elkaar. Om nieuwe rollen te bepalen, om doelstellingen en deadlines vast te stellen, om te praten
over inhoud en vorm. Inmiddels
heeft iedereen een plekje in de redactie die past bij hem of haar!

O

verigens wil dat niet zeggen
dat er geen ruimte is voor
extra leden. Vele handen
maken licht werk dus hoe meer
mensen zich aanmelden, hoe fijner
dat is! Als eindredacteur heet ik alle
nieuwe leden welkom en omarm ik
de toewijding van de oudere leden.
En natuurlijk nog een dikke vette
dankjewel naar Paul, die na 8 jaar
opmaak afscheid heeft genomen van
onze krant. We gaan de komende
maanden werken aan een aantal
leuke edities voor en door onze
buurtgenoten, omdat we nou eenmaal
best een bijzondere buurt hebben
met veel betrokken bewoners die een
gezellige buurtkrant verdienen!
Bregje

S

tofzuigers, cd-spelers, klokken,
kinderwagens, bladblazers en
platenspelers, je kan het zo gek
niet bedenken of het wordt gemaakt. De
meeste vrijwilligers zitten er elke laatste
zaterdag van de maand en hebben hun
vaste ‘specialiteit’. Maar het vinden van
een vaste naaister is moeilijk, en dus
draai ik mee in een poule van 5 dames
die wel zo nu en dan plaats willen nemen
achter de naaimachine. Vrijwilligerswerk
kan namelijk ook heel goed ‘op maat’,
dat blijkt.
Afgelopen keer was het mijn beurt om
op maat dingen op maat te maken. En
wat had ik het druk! Ik maakte 2 broeken
korter, 1 broekpak smaller, repareerde
4 tassen en maakte 3 nieuwe elastieken

in de outdoor-driekwart-broek van een
aardige Chinese mevrouw (die speciaal
met de bus uit Woensel was gekomen!).
“Ik kan het ook zelf hoor, glimlachte
ze naar mij. Maar ik vind het echt een
rotklusje. En jij doet het ook nog eens
veel netter!”
Zonde om weg te gooien
De spulletjes die je repareert zijn vaak
oud en versleten. Maar de mensen die
ermee komen hechten er veel waarde
aan. Ze vinden het zonde om iets weg
te gooien of hebben simpelweg geen
geld voor een nieuwe. Voor mij is dat
genoeg motivatie om 2x 3 uur per jaar
tijd te investeren in mijn buurtgenoten.
En eerlijk gezegd is het nog gezellig ook!
Mensen komen niet alleen omdat iets
kapot is, zoals het Chinese mevrouwtje
komen ze ook om een praatje te maken.
Ik vermoed dat de outdoor-driekwartbroek haar al jaren niet meer paste, maar
daar heb ik niks van gezegd.
Als mensen iets hebben laten repareren
mogen ze zelf een bedrag bepalen en
dat in de fooipot doen. Niemand kijkt
mee. En daarna drinken we een biertje
met de Repairders en praten we na over
de spulletjes die die dag een tweede of
derde leven hebben gekregen.
En zo bekroop me de laatste keer
een nostalgisch gevoel. Want met de
vrijwilligers van deze buurtkrant hebben
we nu ook dit krantje een derde leven in
kunnen blazen. Dankzij de bijdrage van
een paar super buurtgenoten die ook een
uurtje of wat per jaar over hebben voor
een ander.
Lang leve het vrijwilligerswerk. Ook al
kost het me een derde leven ;-)

Kopij voor het Rochusnieuws?
Eind Mei 2019 verschijnt nummer
168 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?

U kunt deze tot en met vrijdag 10 Mei
a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of geef je bijdrage af bij:
Esther Schevers
Hoefkestraat 12
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Kay gaat
shoppen...
bij
Bib’n Tucker

We wonen in een mooie wijk met
een divers karakter. Onlosmakelijk
verbonden met de wijk zijn de
kleine en grote winkels. Maar
het is duidelijk dat leegstand van
winkelpanden een bedreiging vormt
voor de aantrekkelijkheid van het
kleine winkelgebied in onze buurt.

W
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ij als bewoners kunnen
natuurlijk een bijdrage
leveren aan het behoud en
versterken van de positie van winkels.
Daarom wil ik in elke editie vertellen wat
ik heb beleefd tijdens een bezoek aan
een van deze winkels. Want weten jullie
eigenlijk wel wat voor juwelen hier in de
wijk zijn? Onze wijk telt niet alleen cafés
en restaurants maar ook winkels voor de
inwendige mens, uiterlijk en schoonheid,
kleding, vervoer, sport, gezondheid en
nog veel meer. Dus misschien een idee
om zelf eens een kijkje te nemen.

Bib
Bij mij letterlijk de hoek om – nou
eigenlijk twee hoeken om – is de
herenkledingzaak Bib ’n Tucker.
‘Hoe schrijf je dat eigenlijk?’, val ik met de
deur in huis zodra ik in de winkel sta. ‘Bib
’n Tucker’, zegt de goed gemutste Wilma
Harks, eigenares van de kleine winkel
op de Geldropseweg 86c. ‘Dat betekent:
goed gekleed voor de dag komen.’ Een
uitleg volgt meteen: ‘De oude Romeinen
droegen toga’s, chique kleding dus die
niet vies mocht worden terwijl ze op
hun ligbanken lagen te eten. Zij droegen
daarom een bib om hun kleding te
beschermen, een slabber eigenlijk. De
vrouwen mochten trouwens niet liggen,
maar moesten staan. Uiteraard wilden
ze wél hun decolleté laten zien en hun
bib werd dus op de belangrijke plekken
‘tucked in’.
Herenzaak
Als man vind ik het eens heerlijk om
niet ergens naast 200 vierkante meter
damesmode nog een paar grijze truien,
donkere pantalons en duffe schoenen
te zien maar eigentijdse herenkleding
met accessoires zonder poespas, net wat
ik prettig vind. Kleding die ook goed
past, weet ik uit ervaring. Immers ben
ik niet de eerste keer in de winkel. En
Wilma weet dat ook: zij heeft meteen
ideeën en voorstellen voor mij. Wel
vreemd eigenlijk dat een vrouw een
herenzaak runt: ‘Waarom heb je eigenlijk
een herenkledingzaak?’ ‘Mannen zijn
makkelijker: als ze een broek passen, en
die past en zit lekker, dan is de keuze
snel gemaakt.’ Nou, dat kan ik als klant
alleen maar bevestigen. Het zou niet
de eerste keer zijn dat ik de winkel met
een goed gevulde tas verlaat. ‘En een
ander voordeel’, vertelt ze: ‘mannen
kunnen er ook prima tegen, als ik zeg dat
iets hen niet staat.’ En dat doet ze ook
meteen: het overhemd met hippe print
ziet er gewoon niet uit als ik het aandoe,
dus toch maar de versie met ruitjes en
capuchon. Ook nog in de aanbieding!! Ik
ben dus helemaal blij.
In de winkel heb ik dus een ruime keuze,
maar geen overkill. Een paar van de
merken zijn Dickies, Brixton, Sin City
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Jokers uit Las Vegas, Two Gun Salute uit
Engeland, Dark Seas en Loser Machine.
Dat zegt me – heel eerlijk – allemaal niet
zo veel. Ik ben al blij als het logo niet
té prominent op de voorkant van een
shirt te zien is. En draagcomfort is voor
mij heel belangrijk. Ik wil er immers niet
uitzien als een etalagepop, maar toch
mijn eigen stijl hebben. ‘Dan heb ik
goed nieuws voor jou’, zegt Wilma: ‘ik
koop van alles maar een beperkt aantal
zodat mannen niet allemaal hetzelfde
eruitzien.’
Kopje koffie
Ik ben inmiddels een man van
middelbare leeftijd zoals dat heet. Zijn
dat ook de enige klanten, vraag ik me
af. Terwijl Wilma met een broek voor
me komt aanlopen, vertelt ze mij:
‘Nee, mijn klantenkring is heel divers,
dus mannen en jongeren in elk geval:
afgelopen vrijdag kwam hier een vader
binnen met zijn zoon van 12. Ik ben

“Ik wil er niet uitzien
als een etalagepop, maar
toch mijn eigen stijl
hebben.”

d

blij dat dit vaker gebeurt: mensen uit
de wijk die even komen binnenwippen
en verrast zijn omdat ze kleding vinden
die hen aanspreekt. Terwijl sommigen
nog denken dat het hier gaat om een
specifieke doelgroep, weten de mensen
die de winkel binnenkomen, wel veel
beter: hier slaag je als je een individuele
outfit wilt, als je waarde hecht aan
kwaliteit en kleding die niet na 3 weken
van ellende uit elkaar valt.’
Na een babbel met Wilma en een
kopje koffie – jaja, ook dat hoort bij de
service – verlaat ik de winkel met wat
aanwinsten: een keurige broek, ideaal
voor vergaderingen op het stadhuis,
een comfortabel hemd met capuchon
voor het weekend en drie paar sokken in
hippe kleuren als persoonlijk tintje. Dat
alles binnen handbereik in onze wijk.
Wat goed, zeg!
Kay

ww
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Met Bobby wandelen in de buurt

De Vlinder
sluit haar
deuren
De Vlinder houten speelgoed sluit
op 1 juli 2019 haar winkel aan de
Geldropseweg 83 in Eindhoven.
Voorafgaand aan de sluiting start op
woensdag 6 maart de uitverkoop.

F

antasierijk, duurzaam, kleurrijk,
verantwoord,
leeftijdsvriendelijk: begrippen die de visie
van De Vlinder al ruim 33 jaar
vertegenwoordigen. Een visie die wordt
gedeeld door meerdere generaties
trouwe klanten en door een groeiend
aantal organisaties dat werkt in de
kinderopvang. Om tegemoet te komen
aan de vraag naar gezond en bijzonder
speelmateriaal voor de baby, de dreumes
en de peuter tot vier jaar, wordt de
verkoop aan kindercentra en particuliere
klanten met een geselecteerd aanbod
online voortgezet in de webwinkel.
De winkeldeur gaat dicht
33 jaar geleden is De Vlinder houten
speelgoed opgericht in een studeerkamer
in Aalst-Waalre door Maria Schrooyen.
In 1990 is De Vlinder in Eindhoven
neergestreken. Naast het verkopen van
speelgoed geven Maria Schrooyen en haar
medewerksters vanuit hun pedagogische

www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

achtergrond advies op het gebied van
de (speel)ontwikkeling van kinderen.
“De enthousiaste reacties, de vragen,
de manier waarop men de tijd heeft om
het allerleukste cadeautje uit te zoeken
en de vrolijke kinderstemmen maken
het werken in de winkel zo ontzettend
leuk en zinvol. De jaren vlogen voorbij
en veel kinderen zagen we later als ouder
terug in De Vlinder. We willen onze
klanten heel hartelijk bedanken. Samen
met hen hebben we veel speelplezier aan
kinderen mogen geven.”
1 juli 2019 sluit de deur van De Vlinder
aan de Geldropseweg 83 in Eindhoven.

“De uitverkoop
start 6 maart, tot 1 juli
blijft u van harte welkom
in onze winkel.”
“Het einde van het huurcontract en het
bereiken van mijn pensioengerechtigde
leeftijd zijn de aanleiding om de winkel
te sluiten. Ook het veranderende
koopgedrag en het aanbod van houten
speelgoed in diverse branches zijn van
invloed op mijn besluit. Maar bovenal
ga ik genieten van wat meer vrije tijd
en van mijn kleinkinderen!”, aldus
Maria Schrooyen. Met het sluiten van
de winkel komt er ook een einde aan
de fijne samenwerking van Maria met

haar collega’s. Zij weet zich vanaf dag 1
gesteund door een deskundig en trouw
team. De betrokkenheid bij het kleine
kind, de pedagogische deskundigheid
en de klantvriendelijkheid van allen die vaak jarenlang - bijdragen leverden in de
winkel waren onmisbaar.
De webwinkel gaat door
Als enige in Nederland levert De
Vlinder Emmi Pikler speel- en
ontwikkelingsmateriaal,
ontwikkeld
vanuit de visie van kinderarts en
pedagoog Emmi Pikler (1902-1984).
Met name kinderopvangorganisaties
ontdekken in toenemende mate de
fantastische
meerwaarde
hiervan
voor het kleine kind. De Vlinder blijft
Emmi Pikler materiaal en een mooi
speelassortiment voor het kleine kind
aanbieden via de webwinkel. Naast het
laten versturen van bestellingen, kan
het materiaal vanaf 1 juli ook worden
opgehaald bij het afhaalpunt van Post NL
aan de Kanaaldijk Noord in Eindhoven.
Uitverkoop vanaf woensdag 6 maart
De winkel moet leeg. Al geruime tijd
heeft De Vlinder prachtige aanbiedingen
in de winkel. Op woensdag 6 maart start
de uitverkoop, zodat De Vlinder op 1 juli
de deur tevreden en voldaan kan sluiten.
Tot 1 juli blijft u van harte welkom in
onze winkel aan de Geldropseweg 83 in
Eindhoven!

Als hondeneigenaar weet je het
wel: honden en hun baasjes zijn
niet overal in de buurt graag
gezien. Helaas is dat soms maar
al te goed te begrijpen want zo
menig hondeneigenaar ‘vergeet’
om de nalatenschappen van zijn
viervoeter op te ruimen. Foei!
Hondenpoepzakjes horen natuurlijk
bij je outfit als je met je hond
gaat wandelen. Poepzakjes kun
je trouwens onder andere kopen
in ‘Het Dierenwarenhuis’ op de
Leenderweg.

Kay en Bobby

W

andelen met de hond, dat is
helemaal niet zo makkelijk in
onze wijk: de meeste straten
zijn versteend en niet geschikt voor
een ontspannende wandeling – met of
zonder hond. Dus je kunt maar beter een
van de vele parken opzoeken die onze
stad rijk is. Helaas is het nabijgelegen
Glorieux-park niet toegankelijk. Balen
zeg! Gelukkig is het hele gebied rondom
of bij de Dommel een El Dorado voor
wandelaars. Dus, zodra je het Parktheater
voorbij bent, ga je heerlijk wandelen in het
Stadswandelpark, het Dommelplantsoen
en dan nog verder in het gebied van de
Genneper Watermolen. Je kunt zelfs

verder wandelen voorbij de High Tech
Campus en de Klotputten. Al naar gelang
je conditie – en die van je hond – heb je
naderhand een flinke prestatie geleverd
(waarvoor heb je anders de stappenteller
op je telefoon?!).
Of je stapt met je hond even in de auto
om de Heezerweg tot het einde te volgen:
hier begint de Stratumse Heide met o.a.
het Rietven. In sommige gebieden mag
je je hond zelfs los laten lopen maar denk
er altijd aan dat je hond geen andere
dieren opjaagt, met name niet in het
voorjaar als dieren hun kroost voeden
en grootbrengen. Trouwens, als je een
kat hebt, is dit een reden om je poes
een kattenbelletje om te doen: dan zijn
vogels gewaarschuwd. Maar dat terzijde.
Maar de riem heeft nog meer functies
want het aanlijnen of bij je roepen van
je hond is belangrijk wanneer je een
aangelijnde hond nadert. Op die manier
kun je namelijk veel ellende en frustratie
voor alle partijen voorkomen. Ook als
jouw hond zogenaamd ‘niets’ doet, is het
voor een eigenaar met een aangelijnde
hond vaak heel prettig als jouw hond
gewoon bij jou blijft. Ook mensen
met angstige honden, oude honden,
revaliderende honden en minder sociale
honden willen graag ontspannen hun
rondje lopen. En ik weet waar ik het
over heb: mijn dalmatiër van 11 jaar oud
is nogal schrikachtig en angstig. Dat leidt
vaak tot blaffen, happen en trekken als
een andere hond nadert. En als iemand
dan zegt: ‘Maar hij doet niets’ is het
antwoord van mij: ‘De mijne wél’.
Dus: nader je een aangelijnde hond? Lijn
jouw hond dan alsjeblieft ook (even) aan.
In de volgende editie ga ik graag weer
een rondje wandelen met mijn hond.
Kom je mee?
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• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Drie stadswoningen
in voormalige
Aquamarijn

Geldropseweg
Voorlopig
Ontwerp

Huidige situatie

Na de renovatie van de voormalige
Aquamarijn aan de Stratumsedijk
lijkt de bouw aan de achterzijde van
de Sint Rochusstraat al een aantal
maanden stil te liggen.

Op donderdagavond 8 november
2018 is het voorlopig ontwerp voor de
herinrichting van de Geldropseweg
door het projectteam van de
gemeente Eindhoven gepresenteerd
in de Blokhut.

D
Nieuwe situatie

H

iervoor waren alle bewoners
en ondernemers aan de
Geldropseweg uitgenodigd.
Dit voorlopig ontwerp, met de slides van
de presentatie kunt u zelf inzien op de
site van de gemeente: www.eindhoven.
nl, en dan zoeken op: herinrichting
Geldropseweg. Dit voorlopig ontwerp
werd tijdens de presentatie over het
algemeen positief ontvangen.
Eigenheid
Het ontwerp is o.a. ook voorgelegd aan
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(vroeger: Welstand). Deze commissie
was tevreden over het ontwerp, maar
vond wel dat de eigenheid van de
Geldropseweg meer benadrukt mocht
worden. Om hiervoor het hele ontwerp

te veranderen vond de commissie te ver
gaan, maar zij gaf wel het advies om
het eigen karakter van de Geldropseweg
meer te accentueren in het ‘het hart’ van
de Geldropseweg: het gedeelte tussen de
Hoefkestraat en de St. Rochusstraat.
Daarop heeft de werkgroep het
initiatief genomen om een alternatief
bestratingsplan te laten ontwerpen voor
dit gedeelte. Dit is inmiddels voorgelegd
aan het ontwerpteam van de gemeente.
Zij zijn nu aan het bekijken of ze dit in
kunnen passen in het huidige ontwerp.
Op het moment dat hierover ovenreenstemming is bereikt, wordt het voorlopig
ontwerp uitgewerkt naar een definitief
ontwerp. Dat wil zeggen dat de ideeën
uit het voorlopig ontwerp tot in detail
(tot op de m²) uitgewerkt worden. Daarnaast wordt het plan voorgelegd o.a.
aan de busdiensten, veiligheidsdiensten
en de afdeling beheer. Als die allemaal
akkoord zijn kan het definitieve ontwerp

voorgelegd worden aan de buurten. Het
streven is om dit nog voor de zomer
te doen. Hiervoor zal wederom een
openbare avond worden georganiseerd
in de Blokhut.
Planning
Vanwege alle ingrepen op de wegen in
de omgeving heeft de gemeente besloten
eerst de Vestdijk af te maken tot aan de
kruising ten Hagestraat-Kanaalstraat.
Vervolgens worden de Kanaalstraat, het
laatste stukje van Kanaaldijk-zuid én de
Breitnerstraat- Lucas Gasselstraat- Dirk
Boutslaan heringericht. Daarna worden
de Vestdijk en de Hertogstraat afgemaakt,
en uiteindelijk is dan de Geldropseweg
aan de beurt. Volgens de planning is
de start van de werkzaamheden medio
2020.

Namens de Werkgroep Geldropseweg,
Frank van der Laak

e heer Oomes van de gemeente Eindhoven legt uit dat
de bouw niet stil ligt, maar dat
er een vergunning aanvraag (V18/33750)
lag ter visie tot 21 maart. Of er bezwaar
is ingediend was op het moment van
schrijven nog niet bij onze redactie
bekend. Projectontwikkelaar Reinier
van Abbe wil hier 3 stadswoningen gaan
bouwen en bevestigt dat als de vergunning
is verleend, hij met de nieuwbouw wil
starten. De bouwplannen zijn te bekijken
op internet: ruimtelijkeplannen.nl
Jan

Zo weet je ervan

Tuin & Tapas

Wil je op de hoogte zijn van zaken
zoals bouwvergunningen of kappen
van bomen in onze buurt?

Zondagmiddag 26 mei tuin en
tapas wandeling. Start 14.00 uur.

Ga dan naar: overuwbuurt.overheid.nl
Je ontvangt informatie over besluiten die
direct invloed hebben op de omgeving,
zoals vergunningen, plannen en
plaatselijke regelgeving.
Via de app op smartphone of tablet
of rechtstreeks via de mail. Je kunt
zelf instellen welke berichten je wilt
ontvangen.
Jan

W

at is het idee:
Ben je ook nieuwsgierig
naar de tuinen, achter de
voordeuren van je buurtgenoten?
Wil je geïnspireerd raken van mooie
tuinen, balkons of voortuinen? Of
heb je nog goede tuintips nodig, doe
dan mee!
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een of meerdere
wandelingen door de buurt. Onder het
genot van een hapje en een drankje
gaan we bij elkaar in de tuin kijken.

Dus als je meedoet ontvang je ongeveer
30 minuten een groepje mensen in je tuin
met een hapje en een drankje. Daarna
vertrekken we weer naar een volgend
adres. Aanmelden kan tot en met 18 mei
2019 op: tuinentapas@gmail.com.
José & Annelies
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Bronnen o.a.:
Topografische kaart 1897
P. vd. Grinten, pers. communicatie
als voorheen: B. Hüsken, F. v. Bergeijk, J. Sicking

Rakelingen 6
Andere
horizonten
Na de vorige opgerakelde kaart
(kadaster 1882) komt de volgende
al snel: een topografische kaart
verkend in 1897.

I

n 1897 kruist de tram naar Geldrop
de (stadsgracht en) Dommel nog
via het Stratumseind, maar er is
inmiddels wel een tweede Dommelbrug
bijgekomen: bij de Kloosterdijk (nu
Kanaalstraat).
Wat is er sinds 1882 veranderd?
Er wordt verder gebouwd, met name
woningen, waar eerder al gebouwd werd:
Hoefke- (en -dwars)straat, Rochushofje
en belendende Geldropseweg.
In 1884 wordt begonnen met de bouw
van de nieuwe, huidige Joriskerk. Zoals
eerder gemeld (Rakelingen 1) is voor
de aanvoer van bouwmaterialen een
speciaal smalspoorlijntje aangelegd
vanaf het kanaal, over de Voorterweg,
over het verlengde daarvan (nu Pastoor

Dijkmansstraat) tot op de Kerkstraat. De
eerste-steenlegging staat genoteerd op 7
april 1884. De plechtige inwijding had 17
maanden en twee weken later plaats: 21
september 1885.
De stadskerk van Eindhoven had (mèt
twee torens) daar wat langer voor nodig
gehad: van 1861 tot 1867. De Joriskerk
moest zo’n 25 jaar op zijn toren wachten,
maar dat werd toen wel de hoogste in de
omgeving.
In 1884 wordt er verbouwd aan “de oude
St.Joris”: die stond er dus al (1878?).
Ook in 1885 werden er een paar
woningen gebouwd aan het Rochushofje
(waarvan er ééntje (veel) later nog een
tijdje als buurthuis heeft gefunctioneerd).
In hetzelfde jaar kwam er aan de
Hoefkestraat een café, dat tegenwoordig
als restaurant zijn huidige naam aan de
straat ontleent.
In 1887 wordt de huidige begraafplaats
in gebruik genomen (zie kaartje). Die
begint met een vrijwel schone lei: geen
herbegravingen vanuit, of van rond het
oude kerkje. Uitzondering: de nonnen die
oorspronkelijk bij hun klooster begraven
waren. In 1897 is aan de overkant van
het Kerkpad (of Kerkstraat?) een veel
kleiner (protestants) begraafplaatsje
(kaartje). Later is er daarnaast aan
dezelfde overkant nog een (kleine)
algemene begraafplaats geweest.

In 1892 wordt er in de (latere) Tuinstraat
gebouwd: de nummers 1, 3 en 5.
Verjaarscadeau voor slagerszoon op 1:
de eerste steen (-legging). Na de slagerij
is er nog een kruidenierswinkel op 1
geweest.
Vanaf 1891 is er op voorspraak van
meneer pastoor in een paar rondes
geld ingezameld voor een gesticht voor
zieken en ouden van dage, met als gevolg
dat in 1894 de nonnen een echt Gasthuis
in gebruik konden nemen (kaartje).
Alles bij elkaar is er in 1897 een proces
van verandering gaande in de (wijdere)
omgeving van de Rochusbuurt. Van
een sky-line was van oudsher eigenlijk
nooit sprake: op een tekening van het
oude kerkje uit 1732 steken de bomen
eromheen er al bijna boven uit. De bomen
zullen sindsdien wellicht hoger geworden
zijn, het kerkje niet. Dat betekent dat
ergens na 1832 het enige stukje “skyline” in de omgeving de graanmolen van
Stratum is geweest: een windmolen ter
hoogte van de Looiakkersstraat.
De Catharina-torens in de verte zijn
er in 1864 bijgekomen. En vanaf 1885
kon je ook onze eigen (nog torenloze)
nieuwe kerk niet zomaar over het hoofd
zien. Maar in de decennia rond de
eeuwwisseling zorgen stoommachines
voor een verandering in het landschap.
Rond de eeuwwisseling ontstaat er een

heel woud aan fabrieksschoorstenen,
voornamelijk in en direct om Eindhoven
(stad). In Stratum had rond 1897 de
weverij van von der Nahmer aan de
Geldropseweg (latere EWOFA, kaartje)
ook twee schoorstenen: een grote en
een kleinere. Die bij Schellens (aan toen
nog de Bleekstraat) zal niet veel later zijn
gekomen. De blauwververij deed pas
later mee: in de twintigste eeuw (1917).
Op het kaartje verschijnen een aantal
paden die later weer verdwenen zijn:
twee vanaf de Geldropseweg naar het
verlengde van de Voorterweg, en één
van Dijk naar Tuinstraat “dwars door de
huidige school”.
De Schalmstraat liep nog rechtdoor over
in de huidige Dijkmansstraat, naar de
Voorterweg.
Er staan twee kerksymbolen op de kaart:
behalve de nieuwe kerk was er in ieder
geval nog het luihuis van de oude. Of
het oude kerkje toen al gesloopt was?
In ieder geval is die grond later gebruikt
voor uitbreiding van het gasthuis, dat ook
zelf al op parochiegrond was gebouwd.
Buiten de buurt valt verder op: de lengte
van de Voorterweg, en dat geeft meteen
een idee van de lengte van het bouwspoorlijntje. Vanaf het noordelijk einde
van de Stuiverstraat loopt een pad naar
de Voorterweg: op latere kaarten heeft
dat de naam Irisstraat.
Fl SanRagel

De eenzame boom
beroofd van al zijn bladeren
ruist niet meer in de wind
Takken vol barsten
breken eerder
dan ze buigen
Oude bladeren
vertrapt in de modder
wachten op verrotting
Zelfs de stralen
van de toekomstige lentezon
zullen de takken niet meer
kunnen verwarmen
Want de boom
gebroken door eenzaamheid
weet niets meer
dan sterven

gedicht: Danny Kieneker
foto: Jan Geraats
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Weggooien? Mooi niet!
Repair Café Stratum iedere laatste
zaterdag van de maand
Samen je kapotte spullen een
nieuw leven geven vormt de
basis voor het Repair Café. Een
duurzaamheidconcept dat in
sneltreinvaart over Nederland wordt
uitgerold. Repair Café Stratum in de
Ontmoetingsplek ‘de Buut’ aan de
Hoefkestraat is een groot succes. In
mei bestaan we alweer 6 jaar.

S

amen met een aantal vrijwilligers
wordt o.a. je kapotte broodrooster,
losse stoelpoot, kapot lampje,
knoop aan je blouse, kleine losse naadjes
aan broek of jurk voor een vrijwillige
vergoeding gerepareerd. De koffie/thee
met iets lekkers staat klaar.

Ook al heb je niets te repareren, welkom
ben je altijd voor een praatje.
Want ook dat is het concept van het
Repair Café.
Dus loop eens binnen iedere laatste
zaterdagmiddag van de maand.
Let op: in verband met Koningsdag van
27 april, verplaatsen we Repair Café naar
20 april.
We zijn verder open op zaterdag 30
maart, zaterdag 25 mei, zaterdag 29 juni.
Altijd tussen 14.00 uur en 17.00 uur.
Op zaterdag 22 juni zijn we in Wilgenhof
(Schalmstraat) vanaf 10.00 uur tot 12.15
uur. In de maand Juli zijn we even dicht
maar staan daarna weer klaar op de
laatste zaterdag van augustus.
In de maanden september en oktober
wordt je kapotte fietsverlichting weer
winterklaar gemaakt.

Op zaterdag 6 april is er weer een
BuutEetTafel en koken buurtgenoten
o.l.v. José Raaijmakers voor buurtgenoten.

Wie van bier of wijn houdt, of
gewoon een gulle gever is, komt
regelmatig bij de Bottleshop.

O

mdat ik van wijn houd, mijn
man van bier en omdat ik
een gulle gever ben, was ik er
daarom onlangs. En ik zag dat ze gaan
verhuizen! Maar wees niet bang, je
hoeft geen extra meters te maken om
op de nieuwe locatie te komen. Wel
als je eenmaal in de winkel bent, want
die wordt groter! Vanaf 1 april (geen
grap) verhuist het ondernemersduo
van Geldropseweg 86a naar 86. Snel
nog wat verhuiskortingen meepakken
dus, dan kunnen zij de oude stickertjes
opmaken (ook al staat het adres
in verdomd kleine lettertjes op de
stickers...)

Wil je meer weten over Repair Café,
bezoek eens onze Eindhovense website
www.repaircafeeindhoven.nl
Met de vriendelijke groeten,
Ine Chatrou
(coördinator van Repair Café Stratum)

José is een uitgesproken fan van
Ottolenghi, en zal samen met het
kookteam een 3-gangen menu
presenteren uit zijn boek ‘Simpel’.
Het wordt een spannend menu, met
een harmonie van smaken.

Zaterdag 6 april:
Rochusbuurtbewoners
koken voor hun
buurtgenoten!

De Bottleshop
gaat verhuizen

De kosten zijn € 6,50 pp. (kinderen
basisschool € 4,00 pp). Deuren gaan
open om 18.00 uur, en om 18.30
uur gaan we aan tafel. Aanmelden:
buuteettafel@gmail.com. Voor meer
info kijk op www.rochusbuurt.nl of
op facebook.
Jouw Rochusbuurt:
‘Voor elkaar, met elkaar’.

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.
groente en fruit, sieraden, worstenbroodjes, sieraden en allerlei
snuisterijen.
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In de Droomwereld ben je thuis!
Al ruim 18 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:
• Dagopvang
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang
• Gecertificeerde VVE-opvang
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

• Amy Deluxe Shisha’s en accessoires • Shisha stones• Shisha tabak • Kooltjes
• Waterpijpen (glas en acryl) • Diverse Shisha’s 1/2/3 of 4 slangen vanaf 12,50
• Vaporizers • Puurpijpjes • Grinders • Rolling books
• Wierook 50 diverse geuren 20 sticks 1,00 • E-sigaret en E-liquids diverse smaken
• Rolling papers en tips • Cones • Fillingsystems • Greengo tabak
• CBD olie en E-liquids met 100mg CBD • Zaadjes • Truffels en Kweeksetjes
• Herbal energizers • Cadeau artikelen • en nog veel meer leuke artikelen!

Dinsdag t/m Zaterdag

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

13

14

ROCHUSNIEUWS

NO.167

Rochus
Culinair:
Moussaka
Heerlijk tafelen!
Wat mij betreft zijn er weinig dingen
leuker dan een avond gezellig tafelen
in goed gezelschap. Als ik gasten te
eten krijg, ben ik dan ook altijd op
zoek naar gerechten die goed voor
te bereiden zijn zodat ik tijdens de
avond veel tijd met mijn gasten door
kan brengen.

Niek

L

MAART 2019

MAART 2019

ekker de hele middag in de
keuken en dan zodra de gasten
arriveren aanschuiven met een
lekker drankje. In deze rubriek deel
ik graag mijn favoriete recepten die
eigenlijk allemaal aan deze voorwaarde
voldoen. Dat gerechten goed voor te
bereiden zijn wil zeker niet zeggen dat
ze minder verrassend of minder van
kwaliteit zijn!
Voor de bier- en wijnliefhebbers ben ik
naar de Bottle Shop gegaan en heb ik mij
laten adviseren over een passende wijn
en een passend biertje.
Het volgende gerecht is er één waar
ik eigenlijk altijd succes mee heb. Ik
kwam dit recept op het spoor toen ik
een diner wilde maken met als thema
“Griekenland”. Een aantal gerechten
zoals Gyros en Moussaka zijn dan heel
voor de hand liggend, maar ik wilde toch
net even iets meer verrassing en gezien
de reactie van mijn gasten is dat zeker
gelukt. Het mooie van dit gerecht is dat
het ook heel veelzijdig is. Of het nu als

bijgerecht is bij een wat luxer uitgebreid
diner, als tussengerecht in een diner met
meerdere gangen of zelfs als hoofschotel
voor het gezin op een doordeweekse
dag, het kan allemaal.

Aan de slag:
1. Verwarm de oven voor op 200
graden.
2. Was de courgettes en snijd in plakjes
van ongeveer een halve cm dik.
3. Verhit olie in een koekenpan en bak
de plakken courgette goudbruin.
4. Snipper ondertussen de ui.
5. Bestrooi de plakken courgette met
wat zout en peper, zet even weg.
6. Was ondertussen de zoete aardappel,
snijd in plakken van maximaal een
halve centimeter en kook in 10
minuten gaar.
7. Verhit dan opnieuw olie in de
koekenpan, bak het gehakt samen
met de ui in ongeveer 5 min. gaar.
8. Voeg de kaneel toe aan het gehakt,
pers de knoflook en voeg ook toe.
9. Giet de tomatensaus bij het gehaktmengsel en laat het geheel zo’n 10
minuten op laag vuur staan.
10. Snijd de geitenkaas in stukjes.
11. Snijd de peterselie fijn.
12. Klop de eieren los en meng het met
de yoghurt, de peterselie en wat zout
en peper.
13. Vet een ovenschaal in met wat olie
en leg de plakken aardappel op de
bodem van de ovenschaal.
14. Verdeel vervolgens de plakjes courgette bovenop de laag met aardappel.
15. Schep het gehaktmengsel gelijkmatig
over de plakken courgette.
16. Giet tot slot het yoghurtmengsel
over de schotel en bestrooi met de
geitenkaas.
17. Bak de moussaka in ongeveer 25
minuten.

Buurt-info

2 teentjes knoflook

Maandag 1 april 20.00 uur

Buurtbestuur

300 gram lamsgehakt (rundergehakt kan

Algemene Buurtvergadering

Yolande Voske 

tel: 06 23 70 27 30

Gijs van Stiphout

tel: 06 34 71 03 34

•

350 gram zoete aardappel

•

2 courgettes

•

1 grote ui

•
•

Bon Appetit!
Zoete aardappel Moussaka
Een heerlijke combi van verschillende
groenten uit de Griekse keuken met
zoete aardappel, lamsgehakt en Griekse
yoghurt. Onmiskenbaar Moussaka maar
dan net even anders!

Agenda
April & Mei

Ingrediënten voor 4 personen (hoofdgerecht)

ook prima!)
•

1 theelepel kaneel

Zaterdag 6 april 18.00 uur

•

1 kleine pluk peterselie (5 gram gedroogde

Buuteettafel

www.rochusbuurt.nl

kan ook)

info@rochusbuurt.nl

•

500 gram goede kwaliteit tomatensaus

Zaterdag 13 april 13.30 uur

Activiteiten Rochusbuurt

•

2 eieren

Humanistisch Café

Info & aanmelden / organiseren

•

300 milliliter Griekse yoghurt

•

125 gram zachte geitenkaas

Woensdag 17 april 20.00 uur

•

olijfolie, peper en zout

Redactie Rochusnieuws
Zaterdag 20 april 14.00 uur

Biertip van de Bottle Shop
Bij een gerecht met zoveel smaak
hoort een stevig blond bier met een
bloemige smaak.
De keuze valt deze keer op de culinaire
allemansvriend BarBãr. Dit bier wordt
gemaakt met honing, omdat de suikers
in de honing echter omgezet worden
in alcohol is het bier niet te zoet.

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems

tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Repair Café (LET OP: éénmalig niet op
de laatste zaterdag van de maand)

Joris Westerwoudt

Maandag 6 mei 20.00 uur

Speeltuincommissie

Bestuursvergading

Maartje van den Boogaard

Zaterdag 11 mei 20.00 uur

Redactie Rochusnieuws

Buu(r)tBingo

rochusnieuws@gmail.com

Zaterdag 18 mei 15.00 uur

Wijkagent

Humanistisch Café

In de wijken Rochusbuurt, Iriswijk, Den

Zaterdag 25 mei 14.00 uur

Wijntip van de Bottle Shop
Het gerecht bevat verschillende
smaken, het frisse van de yoghurt,
de uitgesproken smaak van het
lamsgehakt en het kruidige van de
kaneel. Daar tegenover mag dus een
wijn die fruitig is maar wel voldoende
body heeft. Deze Rosso Piceno uit
Italie heeft een prachtige dieprode
kleur met een volle, maar elegante
structuur en aroma’s van rode bessen.
De perfecte combinatie met een
kruidige ovenschotel zoals Moussaka.

activiteiten via Buurtbestuur

tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Elzent Noord-Zuid en Looijakkers
Erwin van Melis

tel: 0900-88 44

Repair Café

erwin.van.melis@politie.nl

En natuurlijk elke vrijdag
van 17.00 tot 21.00 uur:

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Buut Vrij (ofwel: De SoepHoek)

j.van.nierop@eindhoven.nl

Afval
Grijze bak:
St. Jorislaan: 2, 16, 30 april en 14, 28 mei
Rochusbuurt: 11, 25 april en 9, 23 mei
Groene bak:
St. Jorislaan: 9, 23 april en 7, 21 mei
Rochusbuurt: 4, 18 april en 2, 16 mei
Oud papier:
3, 17 april en 1, 15, 29 mei
Plastic | glas:
Dagelijks: containers parkeerterrein
Jumbo, Geldropseweg
Albert Heijn, Leenderweg

Jeroen van Nierop

tel: 14040

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel: 14040

Wijkagent
Goedemiddag,
Ik neem de wijk van Erwin waar tot
september 2019, daarna is Erwin weer
gewoon terug.
Mensen kunnen via de site politie.nl nog
steeds gewoon hun meldingen kwijt via
Erwin, deze komen automatisch bij mij
terecht.
Koen van Grinsven
Hoofdagent bpz
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Doolhof

In de keuken

Kidstalk

Tagliatelle met groentesaus
Ingrediënten
•

300 gr groenten: courgette en gegrilde
paprika (of andere groenten naar keuze)

•

160 gr tagliatelle

•

2 tomaten

•

1 teen knoflook

Wie ben je?

•

peper en zout

Carmen Smeulders

•

snuf tijm

Hoe oud ben je?

•

eventueel scheutje water

4 jaar (bijna 5!)

•

handje rucola

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

•

2 eetlepels pijnboompitten

•

50 gr geitenkaas

Papa Ronnie, mama Bregje, grote
broer Jules en klein broertje Hugo
Naar welke school en klas ga je?

Materialen

De Hasselbraam, groep 1

Staafmixer of blender

Wat is je lievelings-

Bereiding
Snijd de courgette in blokjes en de
gegrilde paprika in reepjes. Snijd ook de
knoflook klein en bak deze in een pan
met een beetje olie. Voeg de courgette
toe en na 3 minuutjes de paprika. Snijd
de tomaten in stukken en voeg incl het
vruchtvlees toe aan de groenten. Breng
op smaak met peper, zout en tijm. Laat
10 min pruttelen.
Kook ondertussen de pasta gaar. Doe het
groente mengsel in een (hittebestendige)
blender of mix fijn met een staafmixer.
Voeg een scheutje water toe om de saus
wat dunner te maken. Giet de pasta
af en schep de groentensaus door de
pasta en verdeel over 2 borden. Leg
een handje rucola erop en bestrooi met
pijnboompitten en geitenkaas.

Puzzelen

Les:

Moppentappen
Vliegen

Er zitten twee vliegen op een drol.
Dan komt er een wandelaar langs,
die per ongeluk in de poep trapt.
Zegt de ene vlieg tegen de andere:
‘Gadver, iemand heeft in mijn eten
gestaan!’

Bijzondere busrit

Een olifant stapt in de bus. De
conducteur zegt: ‘Wauw, dat is de
eerste keer dat ik een olifant in de
bus heb.’ Zegt de olifant: ‘Ja en ook
meteen de laatste keer, want morgen
is mijn fiets gerepareerd.

Knutselen!

Eten:

Boterhammen
Vakantieland:

Mallorca
Snoep:

Ronde balletjes van Maoam
Kleur:

Glitter
Dier:

Poes
Tv-programma:

Casper en Emma
Waaraan heb je een hekel?

Als ik mijn knuffel kwijt ben
Wat zijn je hobby’s?

TV kijken en gymmen
Wat is een goede/slechte eigenschap?

Ik doe graag alles zelf en kan dat
ook al goed! Maar ik ben ook een
beetje eigenwijs...
Van welke muziek hou je?

Muziek van Pippi Langkous
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?

Ja
Knutseltip voor Pasen
Maak je eigen eierdopje!
Eenvoudig te maken met een (half) wcrolletje, stift, gekleurd papier, schaar
en lijm. Ook leuk om extra mooi te
maken met glitter, stickers en/of echte
snorharen van wol!

Waarom?

Omdat ik naast mijn vriendin Mijs
woon
Wat wil je later worden?

Prinses
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Mijs van Sambeek

