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Tijdens een matige bezochte vergadering hebben alle werkgroepen en 
comissies vertelt wat men het afgelopen jaar gedaan heeft. Veel lof  voor 
de speeltuincommissie. Het heeft even geduurd maar eindelijk staan er 
nieuwe speeltoestellen en banken in de speeltuin. De commissie heeft 
grote invloed gehad op de uitvoering door de gemeente. Het asfalt wordt 
ook nog vernieuwd, zodat de kleintjes weer veilig kunnen leren fietsen of  
gewoon skaten.

Algemene ledenvergadering 
Rochusbuurtvereniging maandag 12 april jl.

De redactie van Rochusnieuws roept 
buurtbewoners op om zelf  een stukje te 
schrijven over zaken die men belangrijk 
vind om te melden in de buurtkrant. 
De redactie krijgt waardering van de  
vergadering voor de krant, de speciale 
verkiezingseditie werd ook erg gewaar-
deerd.
De commissie parkeren is helaas op-
geheven, de materie bleek te ingewikkeld 
om mensen betrokken te houden. 
De werkgroep nieuwbouw weet te 
melden dat de rechtszaak tegen de vrij-
stelling van het bestemmingsplan m.b.t. 
plannen van Wooninc. waarschijnlijk pas 
in september op de rol staat, dit vanwege 
grote drukte bij de rechtbank. Wooninc. 
gaat binnenkort wel de bouwvergunnin-
gen aanvragen.
De activiteitencommissie vraagt  
mensen om activiteiten te ontplooien. 
Zo is Sinterklaas al ‘geadopteerd’. Men-

sen kunnen ook één activiteit organise-
ren zonder direct in een commissie te 
moeten zitten. Zo is er op zondag 27 juni 
de rommelmarkt. En wordt er op  
zaterdag 4 september een groots buurt-
feest georganiseerd.
De buurtpreventie regelt samen met de 
gemeente de straat veegactie waarbij  
gevraagd wordt om de auto’s op deze dag 
elders te parkeren. Verder roept men op 
om zaken te melden, dit kan rechtstreeks 
bij de politie: 0900-8844 (bijvoorbeeld 
bij overlast in de speeltuin).
Het bestuur van de Rochusbuurtvereni-
ging is druk bezig om samen met de  
gemeente vat te krijgen op de vele  
woningsplitsingen in de buurt, dit  
gebeurt zowel legaal als illegaal. We roe-
pen mensen op om verbouwingen te 
melden op telefoonnummer 14040 of  
040-2386000 zodat de gemeente kan 
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zondag 13 juni 15.00u

Opening speeltuin
Het is goed te zien dat de vernieuwde 
speeltuin veel kinderen aantrekt! 
We willen de speeltuin officieel  
openen op zondagmiddag 13 juni om 
15.00 uur.
Bij deze nodigen we de buurtbe- 
woners, maar vooral de kinderen uit 
om naar de speeltuin te komen die 
middag.
Wij zorgen voor wat te drinken & te 
snoepen voor de kinderen. 
Aan de volwassenen het verzoek zelf  
wat te drinken mee te nemen.
We hopen op mooi weer!

De speeltuincommissie, Aagje, Carlijn & Trudy
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Buurtbestuur
Roland Heijman tel: 211 12 32

Albert van der Grinten tel: 211 50 59

info@rochusbuurt.nl

www.rochusnbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems tel: 212 61 93

willems16@tiscali.nl

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten tel: 211 50 59

jose.albert@wanadoo.nl

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom  tel: 211 14 10

robentru@hetnet.nl

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts tel: 212 95 65

rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis tel: 0900-8844

erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14 040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers tel: 2388319

i.wagemakers@eindhoven.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground

tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44

info@polyground.nl

Gemeente Eindhoven
www.eindhoven.nl tel: 14 040

info@eindoven.nl tel: 2386000

Buurt-info Redactioneel

Wat een fijne start van de lente. Overal knalt het groen de grond uit of  vliegt het aan 
de bomen. De magnolia heeft al gebloeid en de seringen zorgen hier en daar voor 
een heerlijke geur door onze wijk. Door het mooie weer zijn er ook weer meer  
mensen op straat. Mensen staan weer stil voor een praatje. Hier en daar wordt wat  
onkruid gewied. En wat dacht U van ons eigen groene hart, de speeltuin. Daar bruist 
het van de spelende kinderen en niet alleen door het mooie weer maar ook door de 
opknapbeurt en de nieuwe toestellen. 

Deze keer in onze krant onder andere een interview met Inez Wagemakers onze 
wijkcoördinator, weer aandacht voor kunst, er is weer een buurtvergadering geweest 
en nog veel meer dingen. O ja, er komt weer een buurtfeest. In deze krant een korte 
aankondiging. In de volgende krant zal het feestprogramma worden toegelicht.

Kortom veel leesplezier. Mocht je zelf  een idee hebben of  mis je echt iets dan graag 
een reactie of  kopij via ons e-mailadres: rochusnieuws@gmail.com

Tot Rochus. 

controleren of  deze verbouwingen legaal zijn. U kunt desgewenst anoniem melden. 
Het financiele verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. Het bestuur is nog 
op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Na afloop van de vergadering heeft Bas Sturkenboom een presentatie gegeven over 
zijn project over buurtbeleving. Voor meer informatie verwijzen we naar onze web-
site.: www.rochusbuurt .nl 
Uiteraard hebben we daarna onder het genot van een drankje nog nagepraat.

Albert van der Grinten
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Mathijs met Piet;
 Floor met Noortje en Paultje;
 Kas met Joost en Anne met Pluisje

Oplossing Baas en Beest 111
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Al 30 jaar een vertrouwde naam
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Woningsplitsing
Stichting Woonconsumenten Eindhoven 

In onze buurtkrant Rochusnieuws is in het verleden al eens ingegaan op het verschijnsel dat meer en meer 
woningen in onze buurt door aanpassingen en verbouwingen - al dan niet met geldige vergunningen -  
geschikt gemaakt worden voor meerdere wooneenheden. Gebeurde dit aanvankelijk alleen aan de rand van  
de buurt, tegenwoordig zien we dit verschijnsel ook binnen de buurt optreden. In de gemeente Eindhoven  
zijn enkele gebieden aangewezen waar geen nieuwe omzettingen en splitsingen meer zijn toegestaan. Voor de 
Rochusbuurt, waar de bevolkingsdichtheid en de bebouwingsdichtheid met inbegrip van de nieuwbouwplan-
nen toch al tot de hoogste van Eindhoven gerekend kunnen worden, bestaat zo’n uitzonderingspositie niet. 
Voor kamerverhuur bijvoorbeeld bestond vroeger de 10 procent norm. Niet meer dan 10 procent van de huizen 
in een straat kreeg een vergunning voor kamerverhuur. In 2005 is deze regeling afgeschaft.

De werkgroep ‘kamerverhuur/wonings-
plitsing’ van de Stichting Woonconsu-
menten Eindhoven wil de panden die 
door onduidelijke kamerverhuur en split-
sing overlast veroorzaken registreren om 
de omvang van het probleem in beeld te 
brengen. Daartoe hebben ze een voor-
lichtingsfolder opgesteld en die opge-
stuurd naar de bewonersorganisaties. Ik 
wil graag een gedeelte van deze folder 
onder uw aandacht brengen.

Definities en regels rond kamerver-
huur en apparte-mentensplitsing.
Er valt over kamerverhuur en apparte-
mentensplitsing een heleboel te vertel-
len. De ervaring wijst uit dat veel mensen 
de basisbegrippen niet kennen en niet 
weten wat het bestaande gemeentelijke 
beleid is. Deze tekst wil in die leemte 
voorzien. Het probleem heeft een lange 
voorgeschiedenis, die hier echter niet op-
gevoerd wordt. Gegeven wordt slechts 
de stand van zaken d.d. 1 april 2010. 
Geprobeerd is om juridische termen zo 
goed mogelijk naar gewone mensentaal 
om te zetten. Aan deze tekst kunnen 
geen juridische rechten ontleend worden. 

De tekst is geheel gebaseerd op officiële 
documenten.
Zelfstandige woonruimte heeft een eigen 
ingang en een niet met anderen gedeelde 
keuken en sanitair. Een appartement is 
zelfstandige woonruimte. Onzelfstandi-
ge woonruimte bestaat uit een privé-do-
mein in combinatie met een met anderen  
gedeelde ingang en/of  keuken of  sani-
tair. Een kamer is onzelfstandige woon-
ruimte. 
Een appartement is een woning met on-
der- of  bovenburen. Het opdelen van 
een gewoon huis of  gebouw in apparte-
menten heet splitsing. Voor splitsing is in 
heel Eindhoven een splitsingsvergunning 
nodig. Bijna altijd is dan ook een bouw-
vergunning nodig. Burgemeester en wet-
houders toetsen deze twee vergunningen 
aan de bouwregelgeving, aan volkshuis-
vestingsoverwegingen en aan omgevings-
factoren.  

Het opdelen van een gewoon huis in  
kamers heet omzetting. Daarvoor is in 
heel Eindhoven een omzettingsvergun-
ning nodig als een woning aan drie of  
meer huishoudens verhuurd wordt, of  

aan twee of  meer huishoudens als de ei-
genaar er ook zelf  woont. Ook dit wordt 
op dezelfde manier getoetst door B&W. 
Omgevingsfactoren worden in heel 
Eindhoven in kaart gebracht doordat in 
een leefbaarheidsmatrix onderzocht 
wordt of  het verlenen van de vergunning 
tot een ontoelaatbare inbreuk op een  
geordend woon- en leefmilieu aanleiding 
geeft. In enkele met naam genoemde 
aangewezen gebieden wordt al bij voor-
baat aangenomen dat dat zo is. 
Deze aangewezen gebieden zijn bepaald 
aan de hand van de Buurtthermometer. 
Het betreft de buurten Woensel-West, 
Bennekel-Oost, Limbeek, Doornakkers-
Oost en Doornakkers-West. Daar mo-
gen dus geen nieuwe omzettingen en 
splitsingen meer plaatsvinden.

Behalve bovenstaande regels gelden voor 
kamers ook de volgende wetten: 
•  Het Bouwbesluit: dit stelt technische 

eisen aan de eigenaar van het pand 
(veiligheid, gezondheid, milieu en 
energiezuinigheid, bruikbaarheid)

•  De Bouwverordening stelt aan eige-
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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

Natuurreservaat Sint Rochus
Onze Rochusbuurt geniet enige reputatie als stedelijk natuurreservaatje waar nogal wat dieren het behoorlijk 
naar hun zin hebben. In de zomer schijnt het zich, van bovenaf  bekeken, voor te doen als een opvallende, grote 
broccoli. Vooral aan vogels is er nogal wat te zien: van de heel kleine staartmeesjes en boomklevers via onder 
andere roodborstjes, een tjiftjaf  en een nachtegaal tot en met de kraaiachtigen zoals de eikelaakster (in de 
noordelijke Nederlanden beter bekend als vlaamse gaai). En ook passerende grotere roofvogels nemen deze 
menukaart bij tijd en wijle met genoegen waar. Maar ook buiten de gevederde vrienden om valt er het een en 
ander waar te nemen in ons Rochuspark. Ten minste drie soorten libellen of  libelachtigen zijn er al gezien. 
Kikkers en padden zijn ook niet beperkt tot maar een enkele soort. Eekhoorns en egels zijn op zijn minst ooit 
gesignaleerd. 

Een oplettend lezertje van dit blad heeft op 29 april jl. aan deze 
dierentuin nog een waarneming toegevoegd: van een wesp-
achtig insekt, met als enig probleempje dat de afmetingen van 
het beestje niet wespachtig waren. Navraag bij het Milieu Edu-
catie Centrum leverde op dat het hier niet om een (wespe-)
koningin ging (dat zou ook een dag te vroeg zijn geweest), maar 
om een hoornaar, het grotere neefje van de gewone wesp. Nog 
niet zo heel lang geleden was de hoornaar in Nederland uitge-
storven, of  werd in ieder geval uitgestorven gewaand. De 
volksmond meent wel wat te melden te hebben over hoor-
naars. Ze zouden zeer agressief  zijn. En er wordt beweerd dat 
voor een mens drie hoornaar-steken dodelijk zijn. Bij een paard 
zijn daarvoor zeven steken voldoende. Dat had destijds dan 
misschien betrekking op het standaardpaard, u weet misschien 
nog wel, dat dier dat precies een paardekracht leverde. Wat de 
volksmond uitbrengt, mag ook wel eens wat kritischer bekeken 
worden. In feite is de hoornaar eigenlijk een heel eerlijk beest. 
Hij doet zich precies zo voor als hij is: een wesp, maar dan 
groter. Hij gedraagt zich als een wesp, en is niet meer of  minder 
agressief  dan zijn kleinere neefje. Het verschil merk je alleen 
maar, als je de pech(?) hebt gestoken te worden, want hij is 
groter, dus zijn steek is groter, en jouw pijn dus ook. Overigens 
schijnt de gifcocktail (van beide neefjes) geoptimaliseerd te zijn 
voor maximale pijn en niet maximale schade. Dat is niet meer 
dan logisch voor een mechanisme dat alleen dient voor zelfver-
dediging (en de bijbehorende afschrikking), en niet voor het 
overweldigen of  uitschakelen van prooi. Dat neemt niet weg 
dat er “verkeerde” plekken zijn om gestoken te worden, waar-
voor dus geldt dat het meer dan alleen maar pijn oplevert. Gif  
rechtstreeks in de bloedbaan is een voorbeeld (maar er zijn niet 

zoveel stoffen die je straffe-
loos zomaar direkt aan bloed 
kunt toevoegen). En als je 
de pech hebt allergisch te 
zijn voor wespengif, dan 
heb je alleen maar “verkeer-
de plekken”. Beide neefjes 
maken deel uit van de (on-
der)familie van de zoge-
naamde papierwespen, en 
zo heten ze niet omdat ze al-
leen maar op papier wespen 
zouden zijn, maar omdat ze hun nest bouwen met (hout-)pa-
pier. Eigenlijk wonen ze dus in krantenpapier, alleen is hun 
papier niet geschept, maar geboetseerd. Hun andere familie-
naam is trouwens echte wespen. Wat de volksmond meestal 
niet meldt, is dat de larven van alle echte wespen niet gediend 
zijn van een vegetarisch dieet. Omdat het grootbrengen van 
het kroost dus een aardige omzet aan (insekten-)vlees oplevert, 
geldt vanuit mensenperspektief  dat wespen ‘nuttige’ dieren 
zijn. Pas als alle kinderen het huis uitvliegen (late zomer, herfst), 
worden fouragerende wespen echte suiker-junks. Een andere 
opvallende eigenschap is dat er geen voedselvoorraad wordt 
aangelegd. Daarom doen wespen in tijden van voedselschaars-
te iets origineels. Nood breekt wet, en dus mogen in tijd van 
nood de larven zodanig gekieteld worden dat die een suiker-
houdende substantie afscheiden, die de volwassenen kunnen 
eten. Dat gaat dan wel ten koste van het ontwikkelingstempo 
van de larven, maar het verloren gaan van de hele kolonie wordt 
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Elke woensdag en zaterdag 
tussen 12:00 - 14:00 uur 
verkoop van ambachtelijk 
brood vanuit garagepoort.

Gebak kan iedere
dag op bestelling. 

Bel dan even
van tevoren,
tel. 211 29 06
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KidsTalk estafette

Wie ben je?
Beer is 11 jaar. Hij heeft een broertje Mees en een zusje 
Zilver. Hij zit op de Regenboog en zit in groep zeven.

In KidsTalk heeft Mees Veeger een interview  
gehouden met Beer Veeger

Wat is je lievelings….?
Ook Beer eet net als zijn broer het liefste pizza. 
Kattenkoppen snoept hij graag. Zijn lievelingsvak op  
school is gym. Hij houdt van de kleur rood. Een wolf  is zijn 
lievelingsdier. Op TV kijkt hij het liefst naar de programma´s 
op Disney Channel. Hij gaat het liefst naar Frankrijk  
op vakantie. 

Waar heb je hekel 
Beer heeft een hekel aan spruitjes.

Wat zijn je hobby´s
De hobby´s van Beer zijn voetbal en zwemmen.

Wat is  een goede  eigenschap van jou? 
Beer vindt zichzelf  aardig voor zijn vrienden. 

Van welke muziek hou je?
Hij heeft niet echt een favoriete muziek.

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Beer woont graag in de Rochusbuurt omdat er veel vrienden 
wonen.

Wat wil je later worden en wie zou je willen zijn? 
Beer wil later een rijke man worden. Hij wil graag een duiker 
zijn.

Van wie wil je volgende keer iets horen in deze krant?
De volgende keer zal Beer Dion van Dalen interviewen.

zo voorkomen. En natuurlijk heeft ie-
mand een moeilijk woord voor dit ver-
schijnsel bedacht: trofallaxis.   Het doet 
een beetje denken (ok, met wat fantasie) 
aan wat techneuten voor ogen hebben 
voor de tijd (straks?, ooit?) dat het hele 
land vol met elektrische auto’s staat. Op 
de momenten dat die niet gebruikt wor-
den, wordt de accu als een soort troetel-
larve volgestopt met elek-triciteit. Maar 
mocht het elektriciteitsnet in problemen 
komen, dan mag er wel even uit de larven 
teruggeleend worden om zo een black-
out te voorkomen. Zouden de techneu-
ten zich er van bewust zijn dat ze 
trofallaxische accu’s aan het bedenken 
zijn? En als de techneuten dit afgekeken 
hebben van de wesp, dan valt het zomaar 
onder bionica, en is er sprake van heuse 
bionische technologie. Maar misschien 
was het ook maar gewoon een spontaan 
idee van de wesp in de mens.  

Met dank aan het Milieu Educatie Cen-
trum. Met dank aan Grzimek: ‘Het leven 
der dieren, insekten’. 

Eg. Lanslarf 
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naar en bewoner eisen aan de hinder voor de omgeving (bijvoorbeeld : overbevol-
king) en aan brandveiligheid.

•  In de gebruiksvergunning stelt de Brandweer aan kamerpanden met vijf  of  meer 
mensen brandveiligheidseisen.

•  De APV bevat bepalingen over het gedrag in de openbare ruimte (fietsen en fiets-
wrakken, geluidsoverlast, afval wegzetten, hinderlijk gedrag)

•  Het bestemmingsplan staat niet alle woonvormen op alle plaatsen toe
•  De NRE (tegenwoordig Endinet) gaat over de gas- en electriciteitsleidingen
•  Mogelijk in de toekomst de Wet-Bibob, die het mogelijk maakt om van mensen, 

die een vergunning aanvragen, uit te zoeken of  ze criminele connecties hebben
•  Woningbouwverenigingen kunnen bij verkoop van een pand in een kettingbeding 

vastleggen dat het pand niet voor kamerverhuur gebruikt mag worden. 

Al deze instanties handhaven de wet gezamenlijk via het BITE-team (Bestuurlijk 
Interventie Team). Over 2010 is het aantal aan te pakken panden verdubbeld tot 400. 
In 2007 waren er in Eindhoven ca 5000 kamerverhuurpanden, waarvan er 700 een 
gebruiksvergunning nodig hadden. De groep die de kamers en appartementen aan-
biedt is zeer divers. Het scala loopt van kleinschalige en volstrekt bonafide vormen 
van verhuur tot grootschalige huisjesmelkerij, die gepaard gaat met veel wantoestan-
den en soms vanuit een criminele achtergrond. 

Men kan klagen bij de gemeente op tel. 14 040. Ook kunt u uw vermoedens of  
klachten of  vragen aan ons doorgeven via de meldkaart van Buurtpreventie op de 
website van de Rochusbuurt : www.rochusbuurt.nl of  melden bij een van de mensen 
van Buurtpreventie.

Walther Willems

Willems16@telfort.nl

vervolg van pagina 3 | Woningsplitsing
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Rommelmarkt 27 juni

Wat mij betreft één van de leukste 
activiteiten in onze buurt! Kijken 
en kopen, verkopen en bekeken 
worden. 

Moeders neuzen bij moeders van kinde-
ren met een maatje groter. Kinderen zit-
ten tussen hun dierbare spulletjes op hun 
kleedjes op het gras. Kramen met speel-
goed, met kleding, met mooie en handige 
dingen. Tafels, fietsen en ander groot 
spul staan voor de kramen op straat. 
Eten en drinken kan aan verschillende 
kramen en bij café het Hoefke. En na-
tuurlijk is er Héél Véél ROMMEL.
 Buurten en een glaasje drinken. En 
nog één. Omdat het vaak zo gezellig 
wordt, is het drinken dit jaar gestroom-
lijnd en wordt na de markt een buurt-
borrel georganiseerd. Een soort van after 
party. Dus zorg voor een beurs met  
veel kleingeld en je kunt je de hele dag 
vermaken.
 De rommelmarkt is weer bij het buurt-
huis, de speeltuin en de Hoefkestraat. 
Van 10.00 tot 15.00 uur. Kramen kunnen 
vanaf  9.00 uur worden ingericht en zijn 
voor €18,50 te huur. Aanmelden voor 
een kraam kan tot 20 juni bij Annelies, 
Hoefkestraat 50, of  Suzanne, Hoefke-
straat 35, 040-8487901,.
 Mocht je wel rommel, sorry mooie 
spullen, hebben maar geen zin om een 
kraam te bemannen, dan kun je het 
schenken aan de buurtvereniging. De op-
brengst gaat naar de buurtkas, zodat er 
ook volgend jaar activiteiten in onze 
buurt georganiseerd kunnen worden. 
Bel Ine, 2129565 of  Albert, 2115059.

Marga

Anne KasMathijs Floor

Joost

Noortje

Pluisje

PaultjePiet

Baas met Beest
Welk beest hoort bij welke baas & Welke baas hoort bij welk beest?

Buurthuis huren?

Zoekt u een ruimte voor activiteiten 
als workshops, cursussen of  repe- 
tities tot maximaal 20 personen?
Het buurthuis aan het Rochushofje  
is nog enkele dagdelen per week  
beschikbaar.

Huurprijzen, per dagdeel:
€15,- buurtgerelateerde en niet-com-
mercieel
€30,- commerciele activiteiten

Het buurthuis is niet beschikbaar  
voor feesten of  partijen.
Info: 2115059 info@rochusbuurt.nl

Whazz Dah
Al veel jaren genieten wij van de kleur en geur van deze sering. Een sering die op de 
nominatie staat om te sneuvelen als het Nieuwbouwproject daadwerkelijk gaat star-
ten. Dankzij de kredietcrisis heeft hij ook in 2010 weer volop gebloeid. Een sering 
die door steeds meer stokken moet worden ondersteund omdat hij dreigt te be-
zwijken onder zijn gigantische bloesem. Of  hij te zijner tijd het loodje legt door zijn  
geweldige bloeiende takken of  door de start van de Nieuwbouw is iets wat niemand 
op dit moment weet.
Wij hebben er in 2010 weer volop van genoten.
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In de Buurt van Kunst
In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk 
belicht. Vandaag aandacht voor Lex Grote. Lex woont weliswaar in de 
Iriswijk, maar heeft zijn galerie aan ‘onze’ kant van de Geldropseweg.

Mijn eerste indruk is kleur, en niet zo’n 
beetje. Heldere krachtige keuren en her-
kenbare vormen zoals tulpen, vrouwen 
en vogels. Mij maakt het blij. Lex is zelf  
ook een kleurrijk mens die me bij een 
lekker bakje koffie openhartig te woord 
staat. 

Lex werkt impulsief  en start zonder plan. 
Door in de verf  te wroeten zoals hij het 
zelf  uitdrukt. Zo ontstaan haast wille-
keurige lijnen en kleuren. Tot hij daar 
zelf  een vorm in vindt. Die vorm wordt 
dan tevoorschijn gehaald, b.v. door delen 
van de achtergrond weg te schilderen. 
De vorm wordt zodoende opgenomen 
in het schilderij. Hij ontstaat uit de ach-
tergrond zoals een beeldhouwer een 
vorm in een steen ontdekt en bloot legt. 

Zelf  maakt hij hierbij de vergelijking met 
de Cobra groep. Naast schilderijen maakt 
Lex sculpturen.

Zonder invloeden van buiten ontstaat er 
voor Lex geen schilderij. Hij noemt dat 
zen gericht; meegaan met de stroom, met 
wat je tegen komt. Dit past bij zijn  
manier van zijn. Op het moment dat 
voor Lex de vorm uit de achtergrond 
ontstaat, is een soort eureka moment: 
orde ontstaat uit chaos. Dit kan een uur 
duren of  een paar dagen. Of  twee jaar 
zoals het geval is geweest met een gebo-
gen stuk hout dat twee jaar lang in zijn 
atelier gestaan heeft tot hij opeens wist 
wat hij ermee wilde doen. Hij is er nu 
heel tevreden mee en vindt het een erg 
sterke sculptuur geworden die hij ‘Occul-
tisme’ heeft genoemd.

In twee boekjes met ouder werk zie ik 
schilderijen met vrijere vormen en  
minder heldere kleuren. Veel titels laten 
een sociaal engagement zien, b.v. ‘Plein 
van de Hemelse Vrede’. Lex vertelt dat 
hij vroeger vaker boosheid als impuls 
had. Dat is nu minder het geval. Som-
migen kennen de tulpvorm die hij vaak 
geschilderd heeft. Deze kenmerkende 
fase lijkt nu te worden losgelaten.  

Overigens zien velen een vulva in die 
vorm, maar zelf  heeft hij nooit de  
bedoeling gehad om dat te laten zien.

Ik zie veel vrouwfiguren in zijn huidige 
schilderijen terug komen. Meestal krach-
tig weergegeven. Op een groot doek 
staan drie vrouwen tegen verschillend 
gekleurde achtergronden. Het heet ‘Le 
couleur de Coco’ en verwijst naar Coco 
Chanel die hij een heel sterke, eigenzin-
nige vrouw vindt. Bijvoorbeeld omdat ze 
lekker in de zon ging liggen bruinen in 
een tijd waarin de vrouwenhuid een bleek 
kwetsbaar iets behoorde te zijn.

Lex merkt dat het een slechte tijd is om 
werk te verkopen. Het aanbod is gegroeid 
en door de crisis besteden mensen ge-
middeld minder geld aan kunst.
Het is mogelijk cursussen te volgen bij 
Lex. Hij geeft les aan volwassenen en 
kinderen. In zijn atelier en in zijn galerie 
of  als gastdocent.

Momenteel is tijdens kantooruren een 
expositie te zien van zijn werk bij  
uitgeverij Lecturis, Kalverstraat 72 (vlak-
bij). Ter gelegenheid van de expositie is 
een prachtig boekje uitgegeven.

De website van Lex: www.grotekunst.nl. 

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door 
Freekje Groenemans.

Marga

Baas met Beest
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Geopend van maandag
tot en met zaterdag

Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl

Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk

St. Jorislaan 88

Toine van Dongen

Pastoor Dijkmansstraat 31

dongen31@xs4all.nl

Roland Heijman

W. van Hornestraat 13

roland.heijman@zonnet.nl

Cathérine Marie

St. Rochusstraat 63

c.marie@riseindhoven.nl

Joris Westerwoudt

Tuinstraat 4

joris.westerwoudt@gmail.com

Flatcoördinator
Koen van de Noort

De Rozentuin 53

noort42@zonnet.nl

Hoofd- en Straatcoördinator
Walther Willems

Hoefkestraat 16

willems16@telfort.nl

Buurtpreventie Energie besparen op je woning
Deel drie: maatwerk energiebesparing en isolatieglas.

Maatwerkadvies
Energiesubsidies voor woningen kunnen een behoorlijk ingewikkelde materie lijken. 
Toch is een aanvraag niet moeilijk. Je zou kunnen beginnen met een maatwerkadvies. 
Een adviseur bekijkt welke energiebesparende maatregelen mogelijk en effectief  zijn. 
Hiervan krijg je een helder rapport. Het rapport biedt inzicht in de mogelijke ener-
giebesparende maatregelen, de investeringen die nodig zijn en de besparing die het 
uiteindelijk oplevert op de energierekening. Op de kosten van de adviseur wordt ook 
tot € 200 subsidie gegeven. De subsidie loopt tot en met december 2010, of  tot het 
moment dat de subsidiepot leeg is. Momenteel is 22 % uitgekeerd, dus er lijkt nog 
genoeg in de subsidiepot te zitten voor een aantal huizen in de Rochusbuurt. Je komt 
in aanmerking voor een maatwerkadvies als je eigenaar én bewoner bent van een 
pand in Nederland. Verder zijn er nog wat administratieve eisen die terug te vinden 
zijn op bijvoorbeeld de Meer Met Minder website.

Stimuleringspremie.
Op 17 mei was het potje voor de stimuleringspremie leeg. Deze premie was afhanke-
lijk van het percentage energiebesparing dat je met energiemaatregelen kunt berei-
ken. De premie was € 300 (20% besparing) of  € 700 (30% besparing). Ook zonder 
deze extra stimulering blijven de andere subsidies van kracht en interessant.

Isolatieglas
Eén van de vele besparingsmogelijkheden is isolatieglas. Waarom isolatieglas?  
Door het plaatsen van isolatieglas krijg je lagere energielasten, meer wooncomfort in 
zowel de zomer en de winter en het heeft ook een positief  effect op de waarde van 
de woning. Tenslotte is energiebesparing een belangrijk wapen in de strijd tegen  
klimaatverandering. Per vierkante meter isolatieglas kan een korting van € 35  
gekregen worden. Met een maximum van € 1.100 (inclusief  btw) per woning. Hier 
zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de woning bijvoorbeeld 
voor 1995 gebouwd zijn en moet het glas aan bepaalde technische eisen voldoen. 
Ook moet je minimaal 5m² glas laten plaatsen. Maar zoveel glas zit er in de meeste 
woningen wel ;-). De subsidie voor isolatieglas werkt via een waardebonnensysteem. 
Voor wie meer wil weten verwijs ik weer naar de website.

Via www.meermetminder.nl krijgt u een goed overzicht van de mogelijkheden. Je 
kunt altijd bellen voor hulp: 0800 23 45 432. Op de energiesubsidiewijzer kun je zelf  
uitvinden welke subsidies je kunt krijgen: www.energiesubsidiewijzer.nl 

Marga

Bronnen: www.senternovem.nl, www.meermetminder.nl en www.energiesubsidiewijzer.nl

Puzzel un uw Rochusnieuws

Oplossing Puzzel 111
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Buurtbewoners OVERZEE
Beste buurtbewoners,
Deze keer uit Singapore ander nieuws dan normaal. Wij komen namelijk terug naar Eind-
hoven. Komende zomer in augustus is het zover, dan staan we weer op de stoep in de alom 
oud en vertrouwde Rochusbuurt. Mijn uitzending naar Singapore was gepland tot augustus 
2010 en een verlenging van de uitzending zat er niet in, ondanks dat we graag hier waren 
gebleven. Toch was een verlenging niet direct waar ik naar op zoek was, want eind vorig jaar 
had ik bij Philips al aangegeven dat ik een ander functie ambieerde als mijn uitzending naar 
Singapore in augustus ten einde zou lopen. 

lees en kijk verder op pagina 10

Enkele maanden terug heb ik een leuke nieuwe 
functie bij Philips op de High Tech Campus gevon-
den, zodat een terugkeer naar Eindhoven het meest 
logisch is. Dus dat betekent langzaam maar zeker 
ons klaarmaken voor de grote overtocht, deze keer 

de andere kant op vergeleken 
met bijna 3 jaar geleden.  
We hebben wel ‘mixed fee-
lings’, we verheugen ons op 
Nederland maar we zullen 
Singapore gaan missen om de 
dingen die we achterlaten 
hier. Zoals het klimaat waarin 
je altijd lekker buiten zonder 
jas, in T-shirt en korte broek 
kunt lopen, het lekker Azia-
tische eten dat op iedere hoek 
van straat kan, het sociale  
leven met vrienden en beken-
den dat we hebben opge-
bouwd, de schone en extreem 
veilige maatschappij, de  
service gerichtheid zonder 
wachtlijsten in de medische 
zorg of  om dingen geregeld 
te krijgen, de hulp in huis en 
natuurlijk al die prachtige  
vakantiebestemmingen die 
we bezocht hebben.
Zaken waar we ons op ver-
heugen zijn vaak simpele  
dingen waar je in Nederland 
niet bij stil staat. Lekker vers 
brood van de bakker, familie 
en vrienden weer regelmatig 
zien, de wisseling van de  
seizoenen en het koelere  
klimaat, gewoon op de fiets 
naar je werk en ga zo maar 
door. Pepijn en Eva kunnen 

niet wachten om terug te gaan, Pepijn omdat hij dan 
weer een lange broek met een trui en dichte schoe-
nen kan aan doen, Eva omdat ze dan lekker in de 
sneeuw kan spelen (zal nog tegenvallen in augus-
tus). Wat het ook makkelijker maakt is dat je in de 
afgelopen jaren in Singapore ook velen hebt zien 
komen en gaan. Je realiseert je dat het allemaal tij-
delijk is en dat het nu ons betreft en we zijn niet 
alleen. Want de zomervakantie is bij uitstek de  
periode waarin mensen teruggaan naar Nederland 
of  juist vertrekken uit Nederland Wat niet aantrek-

kelijk is, is alle administratieve rompslomp waarmee 
je te maken krijgt.  Alles hier afsluiten zoals  
telefoon, kabel, GSM abonnement, huur opzeggen, 
auto verkopen, werk vergunning etc etc, en vervol-
gens in Nederland dit weer allemaal opstarten.

Voor het zover is maken de kinderen het schooljaar 
hier nog af, zodat in september Pepijn in groep 3 en 
Eva in groep 1 kan beginnen. Helaas niet op de 
Hasselbraam (wachtlijst!) wat een vreemde zaak is 
gezien de buurtfunctie die je van een school mag 
verwachten. Ook hopen we dat Eva en Pepijn nog 
met zwemdiploma A en C in juni kunnen afsluiten. 
En verder lopen we ons lijstje af  van locaties en 
plaatsen in Singapore die we nog niet bezocht  
hebben, maar nog wel willen zien.

In de paasvakantie zijn we een week naar Bali  
geweest. Brigit en ik waren daar 13 jaar geleden al 
eens geweest, als backpackers 6 weken door  
Indonesië. Maar deze keer was het anders met  
3 kinderen en helaas werd de 1 na de ander ziek 
zodat we onze plannen drastisch moesten herzien. 
Eva stapte net genezen in het vliegtuig, waarna Cato 
begon met een virus en doorkomende tanden.  
En het eindigde met Pepijn die als een dood vogeltje 
in het vliegtuig terug zat. Gelukkig hebben we tus-
sendoor nog wel e.e.a. van Bali gezien. Ons resort 
lag in Sanur in het zuidoosten, van waaruit we Ubud 
bezocht hebben, een groot waterparadijs bij Kuta 
met enorme glijbanen, nog een ‘Spa’ behandeling, 
het beroemde Monkey forest en uiteraard een boed-
dhistische tempel. Verder was het vooral luieren en 
uitzieken aan het strand en het zwembad.  
We waren net terug van onze vakantie toen de vul-
kaan in IJsland uitbarstte. En ook in Singapore 
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kregen we ermee te maken want veel Nederlanders hier reizen 
voor hun werk regelmatig naar Europa of  verwachtten bezoek 
van vrienden en familie aan Singapore wat niet door  
kon gaan.
Met de kinderen gaat alles prima, Cato kruipt vrolijk de  
wijde wereld in en is een vrolijke baby die veel lacht.  
Als het zo doorgaat, zal ze over een paar maanden lopen rond 

haar 1e verjaardag als we net  terug in Nederland zijn. Eva fietst 
intussen zonder zijwielen wat menig Chinees bewonderd. Want 
veel wordt hier niet gefietst en velen kunnen het volgens mij 
ook niet in een land waar fietsen in het verkeer gevaarlijk is, veel 
te warm en ook nog eens veel hoogteverschil. En Pepijn is net 
6 jaar geworden, en al heel zelf-standig in een hoop dingen, op 
het eigenwijze af, en wil het liefst de hele dag sporten en fysiek 
bezig zijn.
Wij wensen iedereen al vast een prettige zomervakantie  
en bij de volgende Rochusnieuws zijn we waarschijnlijk  
in Nederland.

Groeten, Fulco, Brigit, Pepijn, Eva en Cato

vervolg van pagina 9 | Buurtbewoners Overzee Zaterdag 4 september 2010

Rochusfeest

Elke woensdag en zaterdag 
tussen 12:00 - 14:00 uur 
verkoop van ambachtelijk 
brood vanuit garagepoort.

Gebak kan iedere
dag op bestelling. 

Bel dan even
van tevoren,
tel. 211 29 06

Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

14.00 - 23.00  Foto’s uit de oude doos, tentoonstelling 

14.00 -  23.00 Terras

14.00 - 16.00   Dinges, T-shirts drukken voor kinderen

15.00 - 16.00 Tango Sonrisa, tangoworkshop

16.00 - 17.00 Bingo

17.00 - 19.00 Jopie Jonkers Groep

19.00 - 21.00  André Amaro’s mobiele keuken

19.00 - 23.00 DJ. Anybase

Programma onder voorbehoud

Wij zoeken nog mensen die het leuk vinden om op het 
buurtfeest een paar uurtjes de bar te willen verzorgen.
Mail naar: info@rochusbuurt.nl



juni 2010   |   Rochusnieuws 111   |   pagina 11

In het Rochusnieuws van april staat een “mooie” foto van de rommel rondom de rolcontainers achter op het 
parkeerterrein van het appartementencomplex Stratumsedijk-Sint Rochusstraat. Dit uitzicht is al jaren een 
doorn in het oog van de bewonerscommissie* van het appartementencomplex. Met name omdat de bewoners 
van de appartementen aan de Sint Rochusstraat met de huiskamer en hun balkon mogen uitkijken op dit 
wonder van afvalverzameling.

appartementencomplex Stratumsedijk-St. Rochusstraat

Ondergrondse containers

Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Op initiatief  van de bewonerscommissie zijn er na de 
realisatie in 1988 van het complex van Wooninc. twee 
rolcontainers geplaatst zodat de bewoners van het ge-
bouw hier hun vuilniszak kunnen deponeren. Op 
zichzelf  een prima oplossing als je op een flat woont.

Al snel vonden ook andere omwonenden en winke-
liers de weg naar deze containers. Er stoppen zelfs  
’s avonds auto’s met de achterbak volgeladen met vuil-
niszakken die in de containers worden gekieperd. Het 
gevolg is dat deze in mum van tijd vol zijn. Helaas 
blijft het niet bij vuilniszakken alleen, er wordt van al-
les in en om de containers gegooid: dozen, papier, glas 
en grofvuil zoals kasten en banken ja, hele huisraden 
verdwijnen er soms in de containers.

De bewonerscommissie heeft dit probleem diverse malen bij Wooninc. 
aangekaart maar helaas zijn we na jaren overleg met onze verhuurder 
niet verder gekomen. Op initiatief  van een van de bewoners is er een 
derde container geplaatst maar dit kan niet voorkomen dat het regel-
matig een puinhoop is bij de containers.

Aangezien de gemeente bezig is met het plaatsen van ondergrondse 
containers hebben we ze hierover benaderd. De gemeente liet ons 
weten dat plaatsing van de ondergrondse containers op het parkeer-
terrein geen optie is. Doordat de parkeerplaats vanuit de Sint Rochus-
straat door de vuilniswagen via de onderdoorgang niet te bereiken is, 
rijdt de huidige wagen nu vanuit de Sint Jorislaan achteruit om het 
elektriciteitshuisje de bocht om naar de containers! Met de nieuwe 
wagen is dit onmogelijk omdat deze nog breder is, aldus de gemeente. 

lees en kijk verder op pagina 12
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Er moet dus gezocht worden naar een 
goede alternatieve locatie daarna worden 
de huidige containers verwijderd.

De norm die de gemeente hanteert is dat 
de ondergrondse containers binnen 75 
meter van de hoogbouw geplaatst wor-
den. Inmiddels zijn er voor de bewoners 
van de Stratumsedijk containers geplaatst 
ter hoogte van de bushalte/ooglaser- 
kliniek. Voor het appartementencomplex 
aan de Sint Rochusstraat was er na  
onderzoek een plek aangewezen door  
de gemeente op de hoek van de  
Rochusstraat-Tuinstraat, maar hier heeft 
een omwonende tegen geprotesteerd. 
De gemeente wil nu eerst andere locaties 
opnieuw gaan onderzoeken omdat ze bij 
een eventuele bezwaarprocedure aanne-
melijk moeten maken dat er geen alterna-
tieve locaties beschikbaar zijn. Goede 
locaties vinden is zeer lastig volgens de 
gemeente want overal liggen kabels en 
leidingen. Uiteindelijk zijn we met de ge-
meente overeengekomen dat  de plek in 
de buurt van de nooduitgang van de 
Aquamarijn, waar nu een lantaarnpaal 
staat, nogmaals onderzocht wordt. Het 
lijkt ons een uitstekende locatie, zeer 
dichtbij de appartementen, grenst niet 
direct aan woningen of  tuinen zodat nie-
mand er last van heeft en alle parkeer-
plaatsen blijven behouden.

Op 15 mei hebben we voor het laatst 
contact gehad met de gemeente. Ze moe-
ten de locatie nog steeds onderzoeken. 
Gezien de overlast hebben we de ge-
meente met klem verzocht om dit onder-
zoek zo snel mogelijk uit te voeren zodat 
hopelijk daarna de containers eindelijk 
geplaatst kunnen worden. We zouden 
het op prijs stellen als jij als (buurt)bewo-
ner contact opneemt met de gemeente, 
tel: 14 040, om duidelijk te maken dat je 
dit ook graag wilt zodat we dit proces 
misschien kunnen bespoedigen.

Jan Geraats (040-2128207

mailjan@orange.nl)

* De Stichting Bewonerscommissie Apparte-
mentencomplex Stratumsedijk-St. Rochus-
straat behartigt de algemene belangen op 
complexniveau van de bewoners van de 55 
woningen gelegen aan de St.Rochusstraat (73 
t/m 125) en de Stratumsedijk (59 t/m 61v) 
voor de woningen en de woonomgeving o.a. 
bij verhuurder Wooninc.

vervolg van pagina 11 | Ondergrondse buurtcontainers

Deze vergrotingskoker is 17 jaar geleden 
bij hen terecht gekomen (eerste kindje, je 
snapt wel, daar komt altijd een fotoboost 
van). Via via. In bruikleen, wel te ver-
staan. Maar waarom staat hij dan nog 
steeds bij hen op zolder? Omdat de 
rechtmatige eigenaar niet meer terug ge-
vonden kon worden! Daarom vinden ze 
het de hoogste tijd worden, dat deze stof-
fige maar nog werkende vergrotingsko-
ker een nieuwe eigenaar krijgt. Hij is 
gratis op te halen, bel 040-2520725. Niet 
wachten op de rommelmarkt, want ze 
hebben geen kraampje.

Marga

De Klassieker van...

Valentijn en Maria

Welzijn Eindhoven zoekt enthousiaste vrijwilligers!

Op diverse locaties in heel Eindhoven heeft Welzijn Eindhoven Ontmoe-
tingspunten voor Senioren. Deze ontmoetingspunten zijn er voor oude-
ren die niet vaak of  makkelijk de deur uitkomen, maar die het wel fijn 
vinden om onder de mensen te zijn en ook behoefte hebben aan meer 
contacten.

Om deze ontmoetingspunten draaiende te houden, hebben we ondersteuning nodig 
van diverse vrijwilligers.
•  Vrijwilligers om ons op vaste dagen te helpen met het begeleiden van de activi-

teiten, het zorgen voor koffie en thee en het maken van een praatje met de  
ouderen.

•  Vrijwillige chauffeurs om deelnemers op te halen en na afloop weer thuis  
te brengen.

Op verschillende vaste dagen en de kilometers worden vergoed. 
Eigen auto is een voorwaarde.

Heeft u affiniteit met ouderen? Bent u geduldig, behulpzaam en kunt u goed samen-
werken? Neem dan contact op met: Joke Lor van Welzijn Eindhoven. 219 34 71  
e-mailadres: j.lor@welzijneindhoven.nl.

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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Al heel veel over gehoord, maar nog niet echt duidelijk wat ze betekent voor onze buurt en hoe we haar kunnen 
inschakelen, dat heb ik bij het horen van de naam van onze ‘wijkcoördinator’. Ik ging haar eens opzoeken in 
het Begijnenhof  in het stadscentrum en vroeg het haar zelf ! Ik kreeg een uitgebreid en enthousiast antwoord, 
lees zelf  maar!

In gesprek....
met Inez Wagemakers, wijkcoördinator stadsdeelteam Stratum

Inez Wagemakers is één van de vijf  ge-
biedscoördinatoren in het stadsdeel  
Stratum. Zij is coördinator van de Iris-
wijk , de Rochusbuurt en de wijk rondom 
het Kerstroosplein. Ieder stadsdeel in 
Eindhoven heeft zijn eigen team.

Wat doet Inez, wat ‘coördineert’ ze? 
Inez beschrijft haar aandachtgebied  
‘formeel’ in 3 kerntaken: 
•  Signaleren en analyseren van pro- 

blemen en kansen 
•  Bevorderen en begeleiden van burger-

participatie
•  Initiëren en coördineren van de sa-

menwerking 

Wat betekent dat nu? 
Ze gaat de wijk in, zelfstandig of  op uit-
nodiging, b.v. van het bestuur van de 
buurtvereniging. Ze is bruggenbouwer, 
brengt verschillende mensen en belan-
gengroepen uit een wijk met elkaar in 
contact. Of  bemiddelt in iets wat moge-
lijk in de toekomst een conflictsituatie op 
zou kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld 
het item ‘woningsplitsing’ in onze  
Rochusbuurt. Ze kent erg veel mensen, 
beschikt over een uitgebreid netwerk: 
verschillende kantoren binnen de  
gemeente Eindhoven, maar ook allerlei  
instanties: zorgaanbieders, justitiële me-
dewerkers, bouwinstanties. Ze lost niet 

direct conflicten op, maar kan door 
vroegtijdig signaleren eventuele proble-
men naar boven halen en de verschillen-
de mensen met elkaar in contact brengen. 
Wanneer er ideeën leven in de buurt, 
maar men weet niet hoe of  wat, zoals  
bijvoorbeeld de vernieuwingen in een 
speeltuin, dan weet zij of  er vanuit de ge-
meente subsidie aan te vragen is en hoe 
je aan die informatie kan komen. Wan-
neer er sprake is van overlast, bijvoor-
beeld door drugsverslaafden, kan zij 
aangeven hoe je dat misschien aan kan 
pakken. Heb je in een straat last van par-
keerproblemen, weet zij je misschien op 
een spoor te zetten om tot een oplossing 
te komen op de lange termijn. Uiteinde-
lijk moet dat opleveren, dat onze buurt 
plezieriger wordt om in te wonen, meer 
leefbaar en dat we allen meer en leuker 
met elkaar omgaan.

Maar hoe zit dat dan, eerder werkte 
de wijkcoördinator toch in het stads-
deelkantoor Stratum aan de ring bij 
de Heezerweg? 
Inderdaad, maar enkele jaren geleden 
zijn ze allen terug verhuisd naar het cen-
trum van Eindhoven; het voordeel om 
samen te werken als stadsdeelteams dicht 
bij elkaar werd uiteindelijk belangrijker 
gevonden dan de aanwezigheid dichter in 
de wijk. 

Inez werkt fulltime en is dus iedere werk-
dag in principe bereikbaar, haar telefoon-
nummer is 2388319 en e-mailadres: 
i.wagenmakers@eindhoven.nl. Ze bena-
drukt nog dat wanneer mensen opmer-
kingen hebben over iets dat stuk is, zoals 
stoeptegels, een boom, een paaltje, je niet 
haar moet bellen, maar het algemene 
nummer van de gemeente Eindhoven, 
14040 (sinds kort nieuw nummer) of  
mailen naar: gemeente@eindhoven.nl.

Henk

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11:00 -17:00

Schoolvakanties gesloten

Buurthuis huren?

Zoekt u een ruimte voor activiteiten, 
workshops, cursussen of  repetities 
tot maximaal 20 personen?
Het buurthuis aan het Rochushofje is 
nog enkele dagdelen per week  
beschikbaar.

Huurprijzen, per dagdeel:
€15,-  buurtgerelateerde en niet-

commerciële activiteiten
€30,- commerciële activiteiten

Het buurthuis is niet beschikbaar  
voor feesten of  partijen.
Info: 040 211 50 59
info@rochusbuurt.nl
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Grijze bak
Dinsdag

8 en 22 juni, 6 en 20 juli

Groene bak
Dinsdag

15 en 29 juni, 13 en 27 juli

Oud papier
Woensdag

9 en 23 juni, 7 en 21 juli

Plastic, Glas
Dagelijks parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg 

of Albert Heijn, Leenderweg.

Overig
Milieustraten & gratis compost: 

De milieustraten zijn gratis toegankelijk op 

vertoon van de stadspas. 

Daarnaast biedt milieustraat Lodewijk straat ook 

compost aan. Iedere inwoner van Eindhoven 

kan met de stadspas gratis compost halen bij 

deze milieustraat. 

Info: www.eindhoven.nl of tel: 14 040

Grijs Groen 
en PapierP T S E B R E T S Y L L L N U

T O P I  S A N G Z E E A R E Z

O O T A A M O T T P U E P O K

L N A E A L H T P R E L E R I

A L F P Y R O A I  P E L U T Z

J E E F E B L E N P E I  L I  R

S Z L I  E U R E P G D N N C E

E A R Z U B L A P N E K W S P

B H O R E L S V A P N L P O N

S R Z S E A B G R O A O O C Y

I  O Y E A R E A O U K D N O W

U C N N A L D T H N C Y R C R

R A I  A V Y G U A S Z H N A I

K S M I  S E U A B O O N T W A

K O M K O M M E R K A T O N S

APPEL

AARDAPPEL

BOON

BRAAM

COCOS

CITROEN

HANGELOOR

HAZELNOOT

KANEEL

KOMKOMMER

KRUIDNAGEL

KRUISBES

LAURIERBES

LYSTERBES

MAANKOP

MERKATON

OLYF

PEER

PEUL

PISANG

PEULVRUCHT

RAAP

RADYS

ROZYN

RIA

ROZEBOTTEL

SINAASAPPEL

SJALOT

TAFELROZYN

TOMAAT

VYG

WYNPERZIK

ZINKNOOT

Puzzel

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan 

huis verspreid in een oplage van 775 stuks in  

de Rochusbuurt.

Redactie: 
Henk Aarts, Janine Ficheroux, 

Hélène Gijsen, Marga Verhoeven 

en Jacqueline Vriens

rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Hélène Gijsen

Judith van Overbruggen

Produktie: 

KoppieKoppie

 

Kopij Rochusnieuws

Eind juli 2010 verschijnt er weer een nieuw 

Rochusnieuws. 

Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot 

woensdag 7 juli a.s. mailen aan 

rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint 

Jorislaan 18

Colofon


