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Een week of  wat geleden 
kwam Cure geen oud papier 
ophalen. Wat de reden was 
weet ik niet; mogelijk was 

de planning nog aangepast op een halve 
meter sneeuw want die lag er nog, vlak 
daarvoor. 
Een oplettende buurtbewoner atten-
deerde het hele volk. Het hele volk op 
Facebook dan. Want al het andere volk 
mistte de boodschap en sjouwde de 
opgespaarde dozen rustig naar de stoep 
die ochtend. Je kan een mens niet kwalijk 
nemen dat hij niet dagelijks de Cure app 
in de gaten houdt, maar wanneer je  
‘s avonds, of  erger nog: de volgende dag, 
ontdekt dat ze niet zijn geweest moet 
er toch zelfs bij de grootste onverlaat 
een lampje gaan branden, denk ik dan. 
Het gebeurde niet. Geen lampje, geen 

Terwijl ik dit schrijf  stormt 
het buiten. Nou ja, het waait, 
vurnegoeie. Af  en toe regent 

het ineens pijpestelen. Er 
vliegen takken door de lucht 
en bladeren. Maar dat is niet 

alles. Want er vliegt ook papier, 
plastic, karton en allerlei andere 

zooi door de straat.

verantwoordelijkheidsgevoel, geen 
milieubewustzijn, geen fatsoen sprong 
aan.

Hoewel ons papier niet aan de straat had 
gestaan besloten we (mijn man en ik) de 
tip van weer een andere buurtbewoner 
op Facebook op te volgen en contact op 
te nemen met een jongeman die graag 
door wijken rijdt om oud papier op te 
halen. We maakten een afspraak en 
lieten de buurt weten dat hij de volgende 
dag zou komen. Of  iedereen zijn of  
haar papier naar de Rochusstraat wilde 
verplaatsen. Het feit dat wij contact 
hadden gezocht met de jongeman 
zorgde bij ons echter ook voor een 
soort verantwoordelijkheidsgevoel. Wat 
als niemand het zou doen? Dan zou hij 
de volgende dag voor niks komen. We 

hadden na de latente houding van onze 
buurtgenoten die woensdag niet per se 
het gevoel dat men en masse met het 
inmiddels weggewaaide, natte oud papier 
naar de afgesproken plek zou stuiven. 
Dus lieten we niks aan het lot over en 
verzamelde mijn man, met hulp van 
een paar directe buren ál het papier en 
brachten het naar één plek. Opgeruimd 
stond netjes.

En dan denk je stiekem: wie zelf  het oud 
papier gewoon heeft laten wegwaaien 
en dan ziet dat buren het oprapen 
en wegbrengen, moet toch stiekem 
ergens een klein beetje de ogen uit de 
kop schamen. Een onuitgesproken 
voornemen om voortaan de eigen shit 
op te ruimen moet toch minstens die 
week nog in de hersenpannen hebben 
rondgedwaald. Maar het was niet zo. 
Want het is, as we speak, gewoon wéér 
een zooi buiten. Gisteren vlogen de 
grijze bakken nog door de wijk en bijna 
niemand bedacht dat het een goed idee 
was om ze binnen te halen (terwijl ook 
daartoe keurig netjes een oproep werd 
gedaan op Facebook). In plaats van de 
reactie ‘goed idee’ kwam er het advies om 
ze te laten liggen ‘zodat ze niet opnieuw 
om zouden waaien’...
 
Ik trek voorzichtig de conclusie, ervan 
uitgaande dat we van binnen niet 
allemaal smerige aso’s zijn, dat niet de 
hele buurt op Facebook zit. Dat dát de 
reden is dat mensen niet weten wanneer 
de vuilniswagens niet komen of  dat er 
mensen zijn die helaas allerlei vuilnis uit 
de bek van hun hondjes moeten vissen. 
Voor die onwetenden, en misschien 
voor die enkeling die het wel had gelezen 
maar er gewoon schijt aan had zou 
ik graag hier gedrukt hebben dat het 
gewaardeerd wordt als je voortaan zelf  
je zooi opruimt. Dank u wel.

Bregje

Papier hier
Dank u wel
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Ik krijg gelukkig weinig pijnlijke 
opmerkingen te horen over mijn 
ziek zijn. Maar af  en toe komt er 
één voorbij. Onbedoeld zegt iemand 
iets pijnlijks en vaak heeft diegene 
helemaal niet door dat het pijnlijk is. 
Een ander maakt namelijk niet mijn 
proces door. Voorbeeldje: ik krijg 
een arbeidsongeschiktheidsuiterking 
waarop iemand zei: “fijn dat er 
in Nederland zo goed voor de 
zwakkeren wordt gezorgd”.

Begrijp me goed: ik ben 
ontzettend blij dat ik in een 
land woon waarin ik een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering heb 
kunnen krijgen. Dat is zoveel mensen 
in deze wereld niet gegeven. Diegene 
gaat er alleen even aan voorbij dat ik 
zo ziek ben geworden doordat de zorg 
voor mensen met mijn ziekte jammerlijk 
te kort schiet. ME was namelijk lange 
tijd geen echte ziekte, het zat tussen de 
oren. Mijn diagnose werd pas na ruim 
20 jaar (!) gesteld en toen was ik door 
de jarenlange overbelasting inmiddels zo 
ziek geworden dat ik weinig meer kon. 
Pas sinds 2018 is mijn ziekte officieel 
erkend door de Gezondheidsraad. 
Daardoor is er minimaal geïnvesteerd 
in goed wetenschappelijk onderzoek 
en als gevolg daarvan zijn er nauwelijks 
behandelmogelijkheden. Daar sta je dan, 
pardon: lig je dan, met lege handen.
 
Maar misschien raakt het woord 
‘zwakkeren’ mij nog meer. Het raakt 
het gevoel van kwetsbaarheid dat ik 
voel en dat doet zeer. En tegelijkertijd 
verbaast het woord ‘zwakkeren’ mij. 
Zwak heeft ergens toch de bijsmaak 
van minderwaardig, als je het mij vraagt. 
En zo ervaar ik mijzelf  niet. Het leven 
met mijn ziekte heeft mij oordeellozer 
gemaakt. Dat waar velen naar zoeken 
vind ik door mijn ziek zijn: de rust en 
stilte waarin je gewoon bent. Ik zie 
mijzelf  niet als zwak. Ik zie mijzelf  niet 
als sterk. Ik ben gewoon. En dat is hoe 
het is. Ik leef  een ander leven, maar net 
zo goed een leven.

“Het leven met mijn 
ziekte heeft mij 

oordeellozer gemaakt. ”

Levenslust Met wie ik ben, doe ik de dingen die 
mijn leven betekenis geven. Met wie ik 
ben, doe ik de dingen die mij aan het 
hart gaan. Dat geeft mij een bevredigend 
en waardevol gevoel. Zo kon ik onlangs 
bij de winkel een doos vol kokossuiker 
meenemen die bijna over de datum 
ging. Deze heb ik weggegeven binnen 
de groep ‘Stratum helpt’. Dat soort 
initiatieven, daar kan ik zo blij van 
worden en al helemaal als ik een klein 
steentje bij kan dragen. 

Ik deel een bericht dat onze tuinen nog 
vol larven van insecten zitten en dat we 
de tuin bij voorkeur pas opruimen als de 
temperatuur stabiel boven de 10 graden 
Celsius komt. Dat bericht wordt massaal 
gedeeld en gewaardeerd door anderen. 

Weer een klein steentje vanuit mijn 
hart bijgedragen, want ik ben dol op de 
natuur en zonder insecten geen natuur. 
Bovendien: natuur is van levensbelang 
en aan die essentie draag ik graag bij. 

Ik geniet van de grapjes die ik met 
straatgenoten maak over de Wim Hof  
methode waarmee ik begonnen ben. 
Ik ben dankbaar voor de buurman van 
wie ik een thermometer mag lenen om 
de temperatuur van mijn douchewater 
te meten. En ik ben dankbaar voor 
mijn straatgenoten die mij weten te 
vertellen dat er een Ice woman in de 
Rozentuin woont die in de winter in de 
Dommel zwemt. Last but not least: een 
buurtgenoot schrijft dat ze blij is met 
mijn column waarin ze herkenning vindt.
 
Op deze momenten raakt mijn wereld 
aan de wereld van anderen. Op deze 
momenten voel ik de levenslust door me 
heen stromen en voel ik mij gelukkig. 
Dank je wel lieve buurtgenoten. Op naar 
meer mooie momenten.

Marijke

Iedereen kan zijn/haar auto kwijt en 
met een beetje geluk ook nog recht 
voor de  deur, de oude Buut kunnen 

we ons bijna niet meer herinneren en - 
zo waar -  zijn ze 15 maart begonnen aan 
de herinrichting van de Geldropseweg! 
Tussen neus en lippen door, is ook de 
invulling van het Blauwververij-terrein 
bijna klaar…

Kortom, niets meer te doen zou je 
zeggen… we kunnen op onze lauweren 
gaan rusten. Maar nieuwe activiteiten 
dienen zich al weer aan. Er zijn plannen 
om zelfs de kleinste stukjes grond op 
de binnenterreinen in de Rochusbuurt 
vol te bouwen waar buurtbewoners zich 
tegen verzetten en de buurtvereniging 
kan ondersteunen (zie stukje “Moet er 
nou echt nog meer bij” verderop in het 
Rochusnieuws).
 
Bovendien is er in de Buut altijd wat 
te doen. Zo stond er een veel te grote 
plataan in de tuin van De Buut die “uit 
de kluiten groeide” en over enkele jaren 

Vanaf  2016 stonden op alle 
agenda’s van onze jaarlijkse 

buurtvergadering steevast de 
volgende agendapunten:

Herinrichting Geldropseweg
Verbouwing De Buut

Parkeren in de Rochusbuurt 
Er waren werkgroepen, vele 

discussies, straat enquêtes, 
noem maar op! En nu… nu 
lijken al deze onderwerpen 

verleden tijd.

Op onze 
lauweren 
rusten of  
toch niet?

Foto: Yolande Voskes

niet meer te hanteren zou zijn. Met pijn 
in ons hart hebben we moeten besluiten 
dat de boom weg moest. Frank ging 
dus als een ware chimpansee de boom 
in (netjes gezekerd) om allereerst de 
takken te verwijderen. En de beste 
stuurlui stonden in dit geval op de grond, 
grappen te maken of  Frank verzekerd 
was bij de Dela en of  het hout genoeg 
zou zijn voor een mooie kist! Maar zover 
kwam het gelukkig niet en Albert zorgde 
er dus voor dat het hout netjes afgevoerd 
werd. 

En last but not least, fantaseren we 
natuurlijk over alle leuke dingen die 
we gaan organiseren als we weer uit de 
lockdown zijn… feestjes, rommelmarkt, 
de Rochusbuurt ontmoet op vrijdag en al 
die dingen die onze buurt zo leuk maken!

Groet van het Rochusbestuur
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Tuinstraat 25  • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25 
E: info@gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten 
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.

“De Rochusbuurt 
heeft nu al de hoogste 
bevolkingsdichtheid 
van alle buurten in 

Eindhoven.”

Naar aanleiding van de 
bouwplannen in het binnengebied 
van de driehoek Geldropseweg, St. 

Jorislaan en Pastoor Dijkmansstraat 
vraagt het bestuur van de 

Rochusbuurtvereniging zich af  of  
bouwen in de binnengebieden van 

de gesloten bouwblokken in de 
Rochusbuurt wel gewenst is.

Natuurlijk is er woningnood. 
Het is dan ook begrijpelijk 
dat de gemeente Eindhoven 

inzet om op zo kort mogelijke termijn 
zoveel mogelijk aanvragen voor 
bouwinitiatieven te honoreren. Daar is 
een verdichtingsvisie voor in het leven 
geroepen.
 
Maar de vraag is of  dit ook moet gelden 
voor de binnengebieden van de toch 
al zo volgebouwde Rochusbuurt. (De 
Rochusbuurt heeft nu al de hoogste 
bevolkingsdichtheid van alle buurten in 
Eindhoven!) 
Daarnaast moeten we ons afvragen of  
het instemmen met bebouwing op het 
parkeerterrein achter Geldropseweg 
126 geen precedent schept voor verdere 
ongewenste ontwikkelingen in onze 
buurt.

De laatste jaren is gebleken dat 
de Rochusbuurt een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat heeft. De huizenprijzen 
(voor zowel koop als huur) rijzen de 
pan uit. Dus wordt het ook steeds 
aantrekkelijker voor eigenaren van 
grotere percelen grond (of  verzamelaars 
daarvan) om te proberen ook op 

achterterreinen (woning)bouwprojecten 
te realiseren. Vrijwel altijd gaat dit gepaard 
met het inleveren van woongenot van de 
bewoners van de bestaande omliggende 
bebouwing. 

Momenteel worden onderwerpen als 
hittestress, vergroening, identiteit van 
een wijk, veiligheid, biodiversiteit en 
kwaliteit van leven steeds belangrijker. 
Mede door dergelijke bouwprojecten 
komen deze onderwerpen alleen maar 
meer onder druk te staan.

Het bestuur van de Rochusbuurt-
vereniging stelt zich daarom op het 
standpunt dat dergelijke ontwikkelingen 
in de buurt ongewenst zijn.

Wilt u reageren op dit artikel: mail dan 
naar info@debuut-rochusbuurt.nl.

Binnengebied aan de Geldropseweg

Moet er nou 
echt nog 
meer bij? 

Ingang naar binnenterrein

Stedenbouw-
kundig 
karakter 
Rochusbuurt
De Rochusbuurt kreeg zijn 
oorspronkelijke gestalte in de 
eerste helft van de vorige eeuw. 

Particulieren kochten een stuk 
grond aan een straat of  zandpad 
en bouwden daar een of  

meerdere huizen op, eventueel met een 
bedrijfspand. Hierdoor ontstond een 
structuur van gesloten bouwblokken, die 
relatief  grote achter terreinen omsluiten. 
Het smalle straatprofiel (veelal 9 meter 
breed) met de gevels direct aan de 
straat is dominant in de beleving van de 
openbare ruimte. 

Daarbij komt nog bij dat de Rochusbuurt 
over opvallend weinig openbaar groen 
beschikt. Dit geheel geeft de Rochusbuurt 
een ‘stenige’ uitstraling. Het gebrek aan 
openbare ruimte en openbaar groen is 
reden om extra zorgvuldig om te gaan 
met deze oorspronkelijk voornamelijk 
groene binnengebieden.
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

“Ik was meteen 
enthousiast: dicht bij het 
station en midden in een 
wijk met mooie huizen.”

Ben je soms ook benieuwd wie 
er allemaal in onze wijk wonen? 

Er zijn zo veel verschillende 
mensen in zo diverse woningen 

met (bijna) allemaal een eigen 
karakter. Daarom ga ik namens 

het Rochusnieuws regelmatig 
op bezoek bij buren om voor 

ons allemaal een tipje van deze 
sluier op te lichten.

Eigenlijk vind ik het een mooi 
idee huizen namen te geven 
om het karakter, de sfeer en 
de gewenste uitstraling te 

accentueren. Maar, ik denk dat de naam 
Rozentuin voor het complex aan de 
Willem van Hornestraat toch wel, nou, 
euh, een beetje ambitieus is. Op weg naar 
mijn koffieafspraak vandaag bij Gerdine 

zie ik ook niet zo gek veel rozen. Dat 
soort overpeinzingen vergeet ik echter 
meteen als Gerdine met een hartelijke 
glimlach haar voordeur opent.

De cirkel rond
“Is het niet bijzonder, zo’n verhaal, 
waar je kunt zeggen dat de cirkel rond 
is gemaakt?” De cirkel rond? Gerdine 
woont nu ongeveer drie maanden in 
haar mooie woning. Maar niet voor het 
eerst in Stratum: in de jaren 70 – van de 
afgelopen eeuw (je weet wel) – woonde 
ze al in Stratum. Op het Gerardusplein. 
Toen werkte ze voor de DELA, en als 
ze nu uit haar raam kijkt, kan ze deze 
letters boven op het hoofdkantoor bij de 
Dommel zien. 
“Vertel eens”, vraag ik, “hoe kom je na 
al die tijd weer in Eindhoven verzeild, 
nadat je bijna 30 jaar in Oudewater 
in de buurt van Woerden en Utrecht 
hebt gewoond?” Ik herinner me dat ik 
afgelopen najaar nog op de koffie was bij 
Marloes en Tommie die vanuit Utrecht 
in Eindhoven zijn komen wonen. Ook 
mijn nieuwe bovenbuurman komt uit 

Utrecht. Hij had zijn zinnen eveneens 
gezet op de Rochusbuurt. We zijn dus 
blijkbaar in trek. Hoe zit het bij Gerdine?
“Ik kom eigenlijk uit Boxtel en mijn 
broer en zussen wonen nog steeds in 
de omgeving. Toen ik na het overlijden 
van mijn partner een nieuwe start wilde 
maken, ging ik kijken in Utrecht en 
Woerden. Toen tipte een vriendin mij 
dat in haar wijk een flat op de begane 
grond met eigen garage te koop staat. 
Ik was meteen enthousiast: dicht bij het 
station en midden in een wijk met mooie 
huizen.”

Onderhoud(-svrij)
Inmiddels is haar appartement ook 
best onderhoudsvrij maar dat duurde 
wel even. Gerdine had het slimme 
idee om met de koper van haar vorige 
woning, een aannemer, af  te spreken 
dat hij deze flat zou opknappen. De 
vorige eigenaar was zelf  aan het klussen 
geslagen… in de jaren 80 blijkbaar. En 
de kunststofkozijnen in huis vielen ook 
niet echt in de smaak bij Gerdine. Laat 
staan het bouwbehang dat nog steeds de 

muren sierde. “Nu heb ik mooie houten 
deuren en een strakke vloer zonder over 
drempels te struikelen.”
“In het voorjaar ga ik meer tijd besteden 
aan de tuin: misschien wat meer planten 
in bakken zodat ik het goed kan 
onderhouden.”

Leer je wijk kennen
Je weg te vinden in een nieuwe wijk, is 
niet echt gemakkelijk maar de weg naar 
de supermarkt, het park en de tandarts 
(ouch, ik zal maar niet doorvragen), 
heeft ze al gevonden. Maar ook in De 
Platenzaak op de Geldropseweg is ze al 
geweest. Dus, als je belangstelling hebt 
voor platen van onder andere Carlos 
Santana… 
Voor vrijwilligerswerk heeft ze nu volop 
de tijd: ze is meteen begonnen om de 
ramen te lappen bij De Platenzaak. 
Ook de volksuniversiteit heeft haar 
aandacht getrokken: marketing was haar 
werkgebied zodat ze haar kennis gebruikt 

voor de volksuniversiteit terwijl ze ook 
een cursus wil volgen om eindelijk te 
leren koken. 
“Ik vind het dorpse karakter van de 
wijk prachtig. En tijdens mijn dagelijkse 
wandelingen leer ik de wijk en de 
omgeving steeds beter kennen.”

We drinken nog even onze koffie - 
natuurlijk keurig op veilige afstand 
- voordat ik weer moet gaan. Wat 
een prettig gesprek met onze nieuwe 
buurvrouw, denk ik. Wie weet wie ik 
de volgende keer zal tegenkomen. Jou 
misschien? Stuur me dan een uitnodiging 
via rochusnieuws@gmail.com.

Foto’s en tekst: Kay Sachse

Op 
bezoek 

bij 
Gerdine
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Heb je het artikel van het bestuur 
van de Rochusbuurtvereniging op 
pagina 4 en 5 gelezen? Zo’n stuk 
werpt zeker vragen op. Daarom ging 
ik – netjes voor de avondklok – op 
bezoek bij Inge en Bas om te horen 
om welke bouwplannen het eigenlijk 
gaat. Zij wonen aan de Pastoor 
Dijkmansstraat, direct naast het 
perceel waar nieuwe woonruimte is 
gepland.

Eerst werpen we eens een blik 
over de tuinafscheiding. Als 
je het perceel ziet waar het 
over gaat, zou je kunnen 

denken dat Doornroosje er nog ergens 
in een hoek ligt te slapen. Het is duidelijk 
dat deze tuin niet druk wordt gebruikt. 
Dan is er nog een stenen erfafscheiding 
om deze achtertuin af  te scheiden van 
een hoop parkeergarages, keurig in het 
gelid. Het is dus een combinatie van een 
toegang vanuit de Geldropseweg via een 
veredelde parkeerplaats met een stuk 
grond dat bij een studentenhuis hoort. 
En uiteraard, studenten staan meestal 
niet te trappelen om onkruid te wieden 
terwijl de eigenaar van zo’n pand vooral 
kijkt hoe hij van dit lapje grond net als 
van lood goud kan maken.

Het geplande gebouw komt dus eigenlijk 
op een stuk grond en in de tuin van huis 
nr. 126 op de Geldropseweg te staan, 
waar nu een studentenhuis is. En dat 
er studenten wonen, is te horen ook, 
weten alle omwonenden. Het moet 
een appartementengebouw worden 
met 8 woningen en deze afmetingen: 
6,30 hoog, 8,80 diep en 27 m lang. 
De toekomstige bewoners krijgen 7 
parkeerplekken voor de eigen deur plus 
1 plek voor car sharing. Ze bereiken hun 
woningen dan vanuit de Geldropseweg 
via een smalle inrit, een echte bottleneck, 
want de toegang is maar 2,80 m breed, 
te smal voor de brandweer. Dus opgelet: 
niet gaan roken en zeker geen vuurwerk 
afsteken.

De toekomstige woningen zullen een 
woonoppervlak van 60 – 64 m2 krijgen, 
doelgroep zijn dus wellicht singles. Het 
worden dan ook huurappartementen 
in het duurdere segment: flexwoningen 
voor bewoning door bijvoorbeeld expats 
die tijdelijk computerchipmachines bij 
ASML ontwikkelen. Dat studenten 
van welgestelde ouders hier komen 
wonen, zou dus nog wel kunnen, maar 
arbeidsmigranten of  single mams 
moeten wellicht nog verder zoeken naar 
een betaalbaar onderkomen. Sociale 
woningbouw is ook niet te verwachten 
bij een projectontwikkelaar. Die moet 

“Door het verpatsen van 
onze tuin - het schaarse 
groen in onze wijk - wil 

ik niet rijk worden.”

immers aan zijn eigen portemonnee 
denken.

Maar eerlijk is eerlijk: de plaatjes zien er 
mooi uit. In elk geval 8 mensen krijgen 
de kans om hier te komen wonen. 
Moeten we er kwaad om zijn of  er nee 
tegen zeggen?
 
De bedoeling is verder om de woningen 
met een sedumdak uit te voeren. 
Bovendien zal er wat groen met bomen 
rondom het gebouw ontstaan. Dus er 
komt vervanging voor de bomen die 
door de bouw moeten wijken.
 
Maar hoe zit het? Er komen, zeg maar, wat 
nieuwe bewoners erbij, en pak hem beet, 
200 omwonenden hebben er misschien 
last van. Hoe kan dat nou? Zo veel 
overlast door een uit de kluiten gewassen 
schoendoos? De geluidsoverlast door 
het studentenhuis zal misschien minder 
worden, want er komt een pand voor 
te staan. Nou, niet minder geluid per se 
maar wellicht zullen door de veranderde 
bebouwing andere omwonenden meer 
last ervan krijgen. 

Bas en Inge balen in elk geval als twee 
stekkers dat ze een 6 meter hoge stenen 
muur op de erfgrens krijgen. “We 
hebben hier een prachtige plek in het 
groen, en opeens komt er een 6 meter 

hoge muur te staan.” Natuurlijk krijgen 
veel meer bewoners meer inkijk in hun 
tuin. Dus de privacy die ze tot nu toe 
hebben, kunnen ze vaarwel zeggen. “En 
hoge muren zorgen voor veel schaduw”, 
merkt Bas fijntjes op.

En met nog meer mensen in de wijk 
komt er ook meer geluid en meer 
verkeer. Veiligheid – hoe staat het 
daarmee? “Het kan best zijn dat het 
gebied inbraakgevoeliger wordt omdat 
de achterkant van heel veel huizen nu 
opeens min of  meer aan een openbare 
weg komt te liggen die toegankelijk 
is voor veel meer mensen van allerlei 
pluimage.” Inge vindt dat een nogal 
onprettige gedachte.

Welke binding krijgen flexwoners met 
de wijk? Zullen ze een constructieve 
bijdrage leveren aan de prettige sfeer 
in de Rochusbuurt of  stappen ze  
‘s ochtends alleen met hun blik op 

oneindig in de auto om naar hun werk 
te gaan? “Ik vind het zo fijn dat je zo’n 
persoonlijk contact hebt met buren. Dat 
wil ik niet kwijtraken”, zucht Inge.

Het kan zo een mooie kans zijn om 
nieuwe mensen in de wijk te begroeten, 
mensen met hun eigen inbreng, maar 
zo’n nieuwbouwcomplex kan er ook toe 
leiden dat een buurman denkt: goh, ik 
heb hier nog een lap grond. Kan ik er 
niet ook nog een flatje op bouwen. Of  
twee?

Inmiddels is de avondklok begonnen. 
Ik zit weer thuis maar nog steeds 

laat het verhaal me niet los. De 
bevolkingsdichtheid is in de Rochusbuurt 
al hoger dan elders in de stad. Hoe 
moet onze toch al zo stenige wijk in de 
toekomst eruit komen te zien? Moeten 
we nu elk parkeerterrein omtoveren tot 
een El Dorado voor hipsters en expats? 
Hoe willen we omgaan met de schaarse 
ruimte die we hebben: Is het echt alleen 
een keuze tussen parkeren of  trendy 
wonen? 

Inge en Bas hebben achter hun huis een 
oase van rust in het groen gecreëerd. 
De economische waarde ervan is dan 
misschien moeilijk te omschrijven, 
de emotionele waarde voor de mens 
daarentegen is niet in centen uit te 
drukken. Of, zoals Bas het zei: “Door het 
verpatsen van onze tuin – het schaarse 
groen in onze wijk – wil ik niet rijk 
worden. Dat is gewoon onbetaalbaar.” 
Ik ben het helemaal met hem eens.

Kay

Visualisatie toekomstig appartementengebouw binnengebied Geldropseweg 126

Bouwplannen in de wijk? 
Waar? Hoe? Wat?
In gesprek met Inge & Bas

Foto: Inge SoekardiFoto: Kay Sachse
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Meteen worden buurtgenoten 
gealarmeerd en gerekruteerd 
om in actie te komen waarbij 

de premisse is dat iedereen in de 
Rochusbuurt mordicus tegen dergelijke 
plannen is. Nu gun ik ieder zijn gelijk in 
zijn wereld, maar die wereld is niet altijd 
mijn wereld. Op de een of  andere manier 
hebben Rochusbuurt bewoners een extra 
gevoelige zenuw als er signalen zijn over 
de komst van nieuwe buurtbewoners. 
Herinner maar de acties tegen de 
inbreiplannen rond de verffabriek en 
het terrein van Joep Jansen. Natuurlijk 
zijn er grenzen. Het bouwen van vijf  
woonlaaghoge complexen op een 

klein stukje grond in onze buurt is niet 
toelaatbaar. Daar moeten we als buurt 
hard tegen optreden en fel bezwaar tegen 
maken. Maar zoals blijkt is niet iedere 
inbreiding een achteruitgang van de 
buurt. Kijk maar eens naar de huizen in de 
Hoefkestraat tegenover het speeltuintje 
en verder. De bewoners kunnen toch 
moeilijk als asociaal en overbodig gezien 
worden. Eerder het tegendeel. Ze zijn 

Soms komen op de redactie en 
op het Facebook Rochusbuurt 
account berichten binnen van  
buurtbewoners die zich ernstig 
zorgen maken over aangevraagde 
vergunningen voor bouwplannen in 
hun straat, directe omgeving of  de 
buurt.

Gunnen in de Rochusbuurt

“Nu gun ik ieder zijn 
gelijk in zijn wereld, maar 

die wereld is niet altijd 
mijn wereld.”

Oog voor 
Detail

Maar hoeveel oog voor detail heb 
je eigenlijk? We bieden je de kans 

om jezelf  te testen. Of  je gaat eens op 
zoek naar de plekken waar wij deze foto’s 
hebben gemaakt. Succes met zoeken  
en vooral vinden van onze 4 gekozen 
plekken!! Antwoorden vind je onder aan 
de pagina.         De Redactie

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de exacte plekken. 
Foto 1: Kettingstraat 10 | Foto 2: Schoonhoeve | Foto 3: Hertog Hendrik van Brabantplein | Foto 4: Stratumsedijk 59. 
Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer nieuwe plekken voor je klaar om je 
wijk te leren kennen en te ontdekken. Tot dan!

Ken je onze wijk? Bepaalde 
gebouwen weet je natuurlijk te 
vinden, bijvoorbeeld De Buut.

3 4

1 2

Plantenbeurs 
2021

een welkome aanvulling en versterking 
van het buurtweefsel. Een buurt waar 
toch relatief  veel ouderen en passanten 
wonen. Ik snap dat het vervelend is als je 
comfortzone opengebroken wordt door 
nieuwbouwplannen in je achtertuin. 

Maar met de toenemende behoefte aan 
woonruimte voor jongeren en starters 
mogen we wel openstaan voor de noden 
van deze groepen. Het is een beetje als: 
we ondersteunen van harte de plannen 
om de woningnood op te lossen, maar 
niet in onze achtertuin. Volgens mij 
hebben ze daar in het Engels een 
afkorting voor: NIMBY of  zoiets?

Als je er niet tegen kunt dat je over- of  
achterburen mogelijk in je slaapkamer 
of  tuin kunnen kijken dan moet je niet 
in het centrum van de stad gaan wonen. 
Ik zou zeggen: ga als buurt kritisch om 
met inbreiplannen maar begin niet bij 
voorbaat met een comité om er tegen te 
zijn. Probeer een beetje mee te denken 
met de andere kant en zie die niet direct 
als tegenstander. Bij deze nog een groene 
tip: koop voor een paar honderd euro 
wat winterharde bomen en plant die in je 
tuin. Jij hebt dan een prachtig uitzicht op 
het groen en je nieuwe buren ook.

Ad

Nu we al bijna een jaar niets hebben 
kunnen organiseren, lijkt het erop 
dat de plantenbeurs de eerste 
buurtactiviteit zal worden dit jaar!

En wel op 21 mei in de Buut vanaf  
16.00 uur tot... met natuurlijk 
eigen gebakken pannenkoeken!!! 

De spelregels voor de plantenbeurs zijn 
heel eenvoudig:

Iedereen die tuinplanten, zaailingen, 
stekjes of  uitlopers over heeft. Of  iets 
nieuws wil voor haar of  zijn tuin/balkon 
is welkom. 
De planten kun je ruilen of  verkopen 
tegen een kleine vergoeding. Wij zorgen 
natuurlijk voor de koffie en thee. 

Kom je alleen voor de gezelligheid, mag 
ook. 
Bij vragen: Catherine Marie Rochusstraat 
63 te bereiken op  040 2124943 of  
José Raaijmakers Hoefkestraat 8 
telefoonnummer 06 15207794, e-mail: 
jose.raaijmakers8@gmail.com.

Foto: Marcel Dierckx
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BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl

Dinsdag t/m Zaterdag

• 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!

Een leuk voorbeeld van zo’n 
fris gerecht is pasta van 
courgette, ofwel courghetti. 
Je kunt er eindeloos mee 

variëren (je kunt ieder pasta recept ook 
met courghetti maken) en het is lekker 
snel klaar. Erg belangrijk want je wilt 
natuurlijk zo lang mogelijk van de eerste 
zonnestralen kunnen genieten. Naast 
snel en lekker is courghetti ook nog 
eens erg gezond en de schrik van iedere 
winterkilo.
Mijn favoriete variant is met avocado 
en gerookte zalm en uiteraard deel 
ik deze weer graag met jullie. Je kunt 
de courghetti zelf  maken met een 
spiraalsnijder (voor 10 euro heb je er al 
één), maar je kunt het tegenwoordig ook 
kant en klaar bij de supermarkt krijgen! 

Bon appetit, Niek

Hoewel maart zijn staart nog flink 
roert hebben we alweer mogen 
genieten van een aantal heerlijke 
lentedagen. De dagen worden 
iedere dag een beetje langer en de 
zon gaat zich vaker en uitbundiger 
laten zien. Weg dus met de stoof- en 
stamppotten en tijd voor frisse en 
lichte gerechten.

Ingrediënten voor 4 porties
• 2 courgettes of  800 gram kant en 

klare courgette pasta
• 1 grote ui
• 4 teentjes knoflook
• 4 handjes rucola
• 2 avocado’s
• 100 ml kookroom
• 1 limoen
• 200 gram gerookte zalmfilet
• Parmezaanse kaas
• peper
• zout
• olijfolie om in te bakken

Bereiden
1. Schil en snipper de ui en maak de 

knoflook schoon.
2. Draai met de spiraalsnijder mooie 

spaghetti slierten van de courgettes, 
zorg dat ze niet al te lang zijn! Zet 
even apart.

3. Snij de avocado doormidden 
en verwijder de pit. Schep het 
vruchtvlees uit de schil en prak dit 
fijn. Meng met de room en wat 
limoensap en breng op smaak met 
peper en zout.

4. Verwarm wat olie in de wokpan 
en fruit hier de ui in aan. Pers de 
knoflook erbij uit en bak even mee. 
Voeg courgette toe en bak ongeveer 
3 minuten mee. Schep regelmatig 
om!

5. Snij de zalmfilet in stukken.
6. Schenk nu de avocadosaus over de 

courgette spaghetti, schep de rucola 
er door, leg de zalm on top en 
serveer met wat Parmezaanse kaas.

twee is Saison Valerie, 
gebrouwen door 
de Bottle Shop zelf  
bij Brouwerij in de 
Nacht. De Saison 
Valerie komt in een 
0.75cl fles en is dus 
ook perfect om te 
delen. En je hoeft 
trouwens niet te 
kiezen hoor, probeer 
ze vooral allebei!

Wijntip van de Bottle Shop
We serveren natuurlijk ook een frisse 
witte wijn, maar uiteraard wel één die rijk 
van smaak is. Les Bertholets reserve viognier 
is een weelderige wijn vol met bloemen 
en tropisch fruit. De 
afdronk is heerlijk 
fris en daarmee de 
perfecte begeleider 
van deze lichte 
maaltijd. En doordat 
deze maaltijd lekker 
snel klaar is heb je alle 
tijd om met deze wijn 
lekker van de lente te 
genieten.

Rochus 
Culinair:
Courghetti 
met avocado

Biertip van de Bottle Shop
Bij zonnestralen en een fris gerecht 
hoort een fris biertje. Uitermate geschikt 
is een heerlijke saison. Een goede saison 
kenmerkt zich door frisse smaken zoals 
citrus, maar ook een subtiel hoppig. Van 
Erwin kreeg ik 2 keuzes voorgeschoteld 
en omdat ik niet kon kiezen laat ik de 
keuze aan jullie. Keuze één is Saison du 
Meyboom van Brasserie de la Senne. Keuze 
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Kijk voor de meest actuele ophaaldata 
op: www.cure-afvalbeheer.nl of 
download de Cure app.

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
30 maart | 13 en 24 april | 11 en 25 mei

Rochusbuurt (donderdag): 
25 maart | 8 en 22 april | 6 en 20 mei

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
23 maart | 6 en 20 april | 4 en 18 mei

Rochusbuurt (donderdag): 
18 mrt | 1, 15 en 29 april | 15 en 27 mei

Ophalen oud papier (woensdag):
31 maart | 14 en 28 april | 12 en 26 mei

Inleveren plastic | glas:
Dagelijks containers parkeerterrein:
Jumbo, Geldropseweg
Albert Heijn, Leenderweg

Buurt-info
Buurtbestuur

Yolande Voskes  tel: 06 23 70 27 30 

Gijs van Stiphout            tel: 06 34 71 03 34

info@debuut-rochusbuurt.nl

www.debuut-rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt

Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam

Walther Willems                  tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie

Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws

rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den 

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers, Rochusbuurt 

Koen van Grinsven tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Marita Kuster tel: 14040

Alle dikke mannen boven 
de 55 kunnen beter 
doodgaan voordat ze met 
corona in het ziekenhuis 

of  de IC worden opgenomen. Je zou 
dikke mannen bijna een kenteken op 
de jas doen. Het Michelin mannetje 
lijkt me daarvoor een goede kandidaat. 
Herkenbaar, aaibaar en ‘bashable’ 
vanwege zijn rubberen uiterlijk. Geef  
hem maar een goeie pandoering. Immers 
dikke mannen boven de 55 zijn degenen 
die de ziekenhuizen en IC’s overspoelen; 
ze zijn de oorzaak dat de kinderen niet 
naar school kunnen en dat de ouders 
gedwongen thuis moeten werken.
 
Over discriminatie gesproken. Maar de 
BLM-activisten hoor je daar niet over 
terwijl die toch tamelijk gevoelig zijn over 
onderdrukte identiteiten. Blijkbaar niet 
interessant genoeg om ervoor als FMM-
activisten de straat op te gaan. De vraag 
blijft wel of  dikke mannen per definitie 
ongezond zijn. Mwah, dat is natuurlijk 

afhankelijk van de context. Ben je met een 
dikke man getrouwd en hij ligt bovenop 
je, ja, dan is dat wellicht niet gezond 
voor de onderliggende partij. Zit de 
dikke man op een scootmobiel en komt 
eenmaal per week de trombosedienst 
langs, dan kun je je afvragen of  hij niet 
wat beter moet opletten als hij naar de 
Jumbo gaat. Echter voor hetzelfde geld 
is het een vitale dikke man met alleen 
maar moeilijke voeten.

Vooroordelen ontspruiten  snel en 
makkelijk in onze wereld. Maar er is hoop 
voor de dikke mannen. Een deskundige 
stelde onlangs dat niet Gommers en zijn 
kornuiten als eerste gevaccineerd had 
moeten worden maar de dikke mannen 
boven de 55. Een welgemikte prik in de 
buitenproportionele bovenarm zou vele 
malen effectiever zijn om de ziekenhuizen 
en IC´s te ontlasten dan een prik in al die 
gezonde zorgmedewerkers die wel tegen 
een stootje kunnen. 

“Immers dikke mannen 
boven de 55 zijn degenen 

die de ziekenhuizen en 
IC’s overspoelen”

Afvalkalender 
Rochusbuurt & 
St. Jorislaan

Aanleveren 
kopij
Begin juni verschijnt nummer 180 
van deze buurtkrant!

Heeft u daarvoor kopij, leuke tips 
of  mooie foto’s? Of  moet er iets 

van uw hart? Wij ontvangen het heel 
graag. 
U kunt uw bijdrage tot en met  
vrijdag  28 mei 2021 mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com of  geef  de 
bijdrage af  bij Hoefkestraat 12.

Wat is het nut van dikke 
mannen? Geen enkel zo te 
zien, te horen en te lezen in 
de media. 

De vraag die eigenlijk gesteld wordt, 
is: zijn er nu teveel covid-patiënten of  
te weinig ziekenhuisbedden. Over de 
ziekenhuisbedden zijn vast wel wat 
cijfers te vinden. Ja hoor, gevonden. Op 
de site www.indexmundi.com kun je dat 
bekijken. Vergelijk je Nederland, België 
en Duitsland, dan komen wij er niet best 
vanaf. Kijk maar naar het grafiekje en 
staatje. BTW, indexmundi.com is niet 
zomaar een websiteje à la Willem Engel 
of  Thierry Baudet.
 
Hoewel de laatste cijfers over 2017 gaan, 
kun je met een gerust hart ervan uitgaan 
dat we in Nederland geen eindsprint 
hebben ingezet om de Belgen en de 
Duitsers in te halen. De dalende trend zal 
zich rustig hebben doorgezet tot 2020. En 
nu worden de dikke mannen en andere 
inwoners van Nederland geconfronteerd 
met regeringsbeleid uit het verleden en 
wordt de verantwoordelijkheid om het 
probleem op te lossen door Rutte c.s. 
beetje bij beetje naar ons toegeschoven. 

Tsja, binnenkort (ik denk 17 maart) is 
er in de Wilgenhof  vast wel wat te doen 
voor de Rochusbuurtbewoners. Ben 
benieuwd. Na afloop zal de dikke man er 
wel weer een stukje over schrijven.

De dikke man

Dikke mannen

WIJeindhoven
Woon je in Eindhoven? En heb je 
(tijdelijk) ondersteuning nodig op 
het gebied van inkomen, wonen, 
werken, ontmoeten, opvoeden of  
vervoer? 

Neem dan contact op met 
WIJeindhoven via 040 238 89 98 

of  ga naar www.wijeindhoven.nl. 
Wil je jouw talenten ontdekken om 
die in te kunnen zetten voor de buurt? 
Ook daarbij kan WIJeindhoven je op 
weg helpen. WIJeindhoven brengt 
inwoners met elkaar in contact, maar 
ook verenigingen, stichtingen en 
ondernemers bij jou in de buurt.
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KidsTalk
Wie ben je? 
Jay Tudor
Hoe oud ben je? 
Vijf  en een half  jaar
Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes? 
Ian, mama Adina en papa Dragos
Naar welke school en klas ga je? 
De Hasselbraam Groep 2
Wat is je lievelings-
Les: 
Osmo
Eten:   
Pannen-
koeken
Vakantieland:
Italië
Snoep:             
Haribo
Kleur:
Licht-
blauw
Dier:
Poes
Tv-programma: 
Inspector Gadget
Waaraan heb je een hekel? 
Wanneer de kat met mijn 
voeten speelt als ik slaap
Wat zijn je hobby’s? 
Hockeyen
Trommelen
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Goede eigenschap is dat ik 
vriendelijk ben en blij om mijn 
speelgoed te delen met mijn 
vrienden. Slechte eigenschap is 
dat ik me soms niet genoeg kan 
concentreren op wat ik moet doen.
Van welke muziek hou je? 
Rockmuziek
Vind je de Rochusbuurt 
leuk om in te wonen? 
Ja
Waarom? 
Omdat er heel veel 
kindjes zijn in mijn 
buurt.
Wat wil je later worden? 
Dierenarts
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Micha Nemelc

KIDSREDACTIE OVER FIDGET TOYS

Waar koop je Fidgets?
•	 Jamin = Pop-it, Pea-Popper enz. 

ga daar echt heen, is de moeite 
waard, maar wel duur.

•	 Bol.com = echt alles! Wel duur, 
maar echt hele goeie kwaliteit!

•	 Amazon.nl = ook weer alles! 
Eigenlijk hetzelfde als bol.com, 
maar moet je echt eeuwen 
wachten op je pakketje.

•	 Kruidvat = niet echt veel, maar als 
je goed zoekt, vind je bijvoorbeeld 
een Stretchy Clown!

•	 Intertoys = super leuk, goeie 
spullen, maar helaas is hij nou niet 
open.

•	 Maar natuurlijk kan je het ook 
allemaal zelf maken. Want kopen 
kost natuurlijk altijd geld!

1. De duurste Fidget Toy kost 
€14.500,00!!! Er zit wel 100 gram 
goud in; de Fidget Spinner.

2. De meest populaire Fidget is de 
Pop-it!!! Je hebt ze in alle soorten en 
maten, regenboog en marmer! Alles 
kan en mag.

3. Je kan ook je eigen Fidgets maken. 
Bijvoorbeeld: Tangel van wasknijpers, 
slijm of bloem in een ballon, papieren 
Squishie.

4. Fidget Toys zijn eigenlijk helemaal niet 
voor de leuk bedacht. Ze zijn bedacht 
voor mensen met autisme. Voor meer 
info lees hieronder ‘t stukje van Cato.

Fidget Toy Weetjes

Autisme & Fidgets

De Pop-it!
De Pop-it = het staat voor een ding dat 
je je meer kan concentreren. Je kan 
het vergelijken met een ouderwetse 
stressbal. Het principe is dat je de 
poppers indrukt en dan hem omdraait 
en precies hetzelfde doet. Zie foto 
hieronder:

Fidgets zijn niet alleen fijn, ze hebben 
ook nut. Het is voor autistische 
mensen  bedoeld. Maar heel veel niet-
autistische mensen gebruiken het ook! 
Het heeft ook een ander nut. Als je 
het saai vindt, kan je ze gebruiken. Je 
kan je er beter door concentreren, het 
verminderd stress en helpt als afleiding.

Dimpl
van

Ninne

Pop-it
van 
Madee

Puk’s 
Infinity
Cube

Cato’s 
Monkey 
Noodle


