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Voetbalgekte in de speeltuin

Ook in de Rochusbuurt wapperden de oranje vlaggetjes welig. 
Een eerste gezamelijk bekeken wedstrijd ontstond spontaan na de rommelmarkt. 
Een TV, uiteraard ook “te koop”, werd aangesloten en een flinke groep zag Engeland 
uitgeschakeld worden.
Enkele dagen voor de finale begon het te kriebelen. De hele stad liep vol. Hele drom-
men oranje mensen trokken naar de Markt, het Stadhuisplein en het 18 September-
plein. Veel te massaal en veel te druk. Zeker als de kinderen ook mee willen kijken. 
Maar alleen voor de buis is ook maar alleen. Iemand had een beamer en een scherm, 
een ander beloofde bitterballen te bakken en weer een ander had een prachtige tent 
en uiteraard mochten de vlaggetjes niet ontbreken. Als iedereen dan zelf  een stoel en 
drank meeneemt is het snel georganiseerd. En wat is beter als locatie dan onze speel-
tuin. De sfeer was goed, de geur van een hete zwoele zomerdag hing nog in de lucht, 
het windje was verkoelend, de kinderen opgewonden . Kortom een ideale avond om 
te winnen. Wat een spanning en wat een teleurstellend einde. Het werd snel weer 
rustig. Toch weer een memorabele avond in ons eigen buurtje.

Janine

Voordeur
Mede namens de buurtbrigadier wil ik 
uw aandacht vragen voor het volgende: 
De politie constateert de laatste weken 
een flinke toename van woninginbraken 
in diverse wijken, ook in de Rochus-
buurt. Zij heeft op 14 juli jl. ook een 
SMS-alert verstuurd i.v.m. deze toename 
van inbraken.
De manier waarop de dieven toegang tot 
de woning krijgen is in bijna in alle geval-
len hetzelfde. Een paar jaar geleden 
schreef  ik al in de buurtkrant over het 
zogenaamde “flipperen” waarbij, met 
gebruikmaking van een stuk stevig maar 
toch flexibel plastic, de dagschoot van 
het voordeurslot opzij geduwd wordt. 
De golf  van inbraken die indertijd door 
Eindhoven en ook door onze Rochus-
buurt ging, lijkt zich nu te gaan herhalen. 
De dieven gaan in de regel snel te werk 
en lijken het vooral gemunt te hebben 
op geld, laptops en flatscreen tv’s. 
Ik doe een dringend beroep op u om, als 
u de woning verlaat, niet alleen de deur 
dicht te trekken maar ook de deur op het 
nachtslot te doen. Hou er rekening mee 
dat 80 % van alle woninginbraken over-
dag plaatsvindt. Ik ga er van uit dat u ’s 
nachts de voordeur altijd al op het nacht-
slot doet. Deze voorzorgsmaatregelen 
kunnen in ieder geval helpen om finan-
ciële schade, een hoop ergernis en een 
gevoel van onveiligheid als gevolg van 
een inbraak te voorkomen.

Walther Willems

Info: www.politiestratum.nl

Redactieleden gevraagd
Altijd al meer over je buurt willen horen? Nu kun je er ook over schrijven. Kom bij 
de redactie!. Het verhoogt je betrokkenheid, het staat goed op je CV en het is ook 
nog eens gezellig.

Hoeveel tijd kost het? Het Rochusnieuws verschijnt 7 x per jaar. Bij iedere krant heb-
ben we een redactie-avond en spreken we af  wie wat schrijft.

Lijkt het je wat of  wil je eens een redactievergadering meemaken, mail ons op
rochusnieuws@gmail.com
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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@telfort.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

Oplossing Baas en Beest 112

Buurtbewoners OVERZEE
Ondanks dat ik slechts 2 biertjes op had, is op het moment dat ik dit schrijf 
(12 juli 10 uur ‘s ochtends) de kater enorm. Ik heb het natuurlijk over de ver-
loren WK finale. Ook in Singapore was de oranjegekte toegeslagen, en waren 
we vol vertrouwen om de cup binnen te slepen. Het tijdstip was ongelukkig, 
half drie ‘s nachts, maar dit was met de halve finale tegen Uruguay ook zo en 
met een volle Hollandse Club helemaal in het oranje moest het goed komen. 
Helaas mocht het niet zo zijn. Om een andere reden zijn we ook teleurge-
steld, want dit zal het laatste bericht van ons uit Singapore worden voor het 
Rochusnieuws.
Zoals jullie in de vorige editie konden 
lezen, komen we in augustus terug naar 
Eindhoven. We wisten het al een tijdje 
maar nu komt het dichtbij. Eerst tel je in 
maanden, dan weken, en intussen zijn 
het dagen geworden. We zijn nu in Sin-
gapore verhuisd naar een ‘serviced ap-
partment’ wat betekent dat je in een 
flatje woont dat 3x per week wordt 
schoongemaakt, beddegoed en hand-
doeken vervangen, en waar verder facili-
teiten zijn zoals een zwembad, speeltuin, 
fitnessruimte. Het is wel even wennen 
want we zitten redelijk in het noorden 
van Singapore tussen HDB flats. Nu 
zegt HDB julllie niets, maar als ik vertel 
dat 95% van de bevolking (meer dan 5 
miljoen inwoners op een oppervlakte 
dat de helft van de provincie Utrecht is) 
in dit soort flats woont van 20 hoog, dan 
krijg je wel associaties met beton en Bijl-
mer. Welke kant we ook uit kijken, 
noord, oost, west of zuid, we zien alleen 
maar flats. Dit is dus de andere kant van 
Singapore, klein behuisd wonen in een 
flatje van 3 slaapkamer, een keuken en 
een woonkamer. Gelukkig duurt dit 
maar 2,5 week omdat we dan op vakan-
tie gaan, voordat we midden augustus 
definitief in de ‘grote blauwe vogel’ naar 
Nederland stappen.

Ons huis waar we hier gewoond hebben 
is helemaal leeg en alle spullen staan in 
de container. De container zal er 5 tot 6 
weken over doen van Singapore naar 
Nederland. We mogen beperkt lucht-
vracht sturen, dit zijn vooral spullen die 

je niet zolang kunt missen zoals bijvoor-
beeld speelgoed van de kinderen en ba-
byspullen. Eind juli gaat de luchtvracht 
naar Nederland en wij komen een paar 
weken daarna. Het betekent dat het nu 
wat rustiger is, want de verhuizing voor-
bereiden was een hele toestand. Welke 
spullen op de boot, wat met luchtvracht, 
wat nog mee op vakantie, wat blijft ach-
ter en wat zijn de spullen (vooral kle-
ding) die we zelf meenemen naar 
Nederland. Als je het niet goed aangeeft, 
pakken de verhuizers het in voor de boot 
en ben je je spullen voor 6 weken kwijt. 

Lees verder op pagina 4

Dido bij Ketjap - Barbara bij Sipke - 
Madelief bij Vlinder - Gijs bij Frits
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Al 30 jaar een vertrouwde naam

Lees verder op pagina 4 

Behandeling volgens afspraak

ma-vr 08.30 - 19.00 uur
do 08.30 - 17.00 uur

Dierenarts

Don de Bruin
Past. Dijkmansstraat 44

5611 RB Eindhoven
tel: 040-2112450 fax: 040-2130345
e-mail: dapstratum@zonnet.nl
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We geven het stokje door…
Interview met Jacqueline Vriens en Hélène Gijsen. Zij gaan de Rochusnieuws-redactie verlaten.

Jacqueline
Waar werk je: gemeente Helmond
Waar woon je: Hoefkestraat
Wat gedaan voor de buurt: redactie krant van 1997 tot 2010, 
distributie krant van 2000 tot 2009, bestuur van 1998 tot 2006, 
hand en spandiensten bij de incidentele activiteiten
Wat ga je nu doen: vanuit de PvdA in deze raadsperiode ben ik 
meer betrokken bij de lokale politiek.

Hélène
Waar werk je: jongerencentrum Dynamo
Waar woon je: in de Tuinstraat naast de Hasselbraam,  
samen met man Joris, kinderen Joep en Gijs en kater Frits.
Wat gedaan voor de buurt: redactie en opmaak Rochusnieuws van 1994 tot 2010 en ’n paar jaar de distributie hiervan. Af  en toe 
geholpen bij ’t organiseren van buurtactiviteiten. En natuurlijk ‘t bezoeken van de buurtactiviteiten.
Wat ga je nu doen? Ik ben bang dat ik in ’n zwart gat val…

Hoe lang zit je al in de redactie en hoe is dat zo gekomen? 
Jacqueline: Ik zit sinds 1997 in de redactie. Er werd toen dringend een oproep gedaan naar nieuwe redactieleden. Als die er niet 
kwamen zou de krant gaan stoppen. Eigenlijk had ik toen geen tijd, ik was nog aan het afstuderen van mijn studie Onderwijs-
kunde. Maar ja ik vond en vind nog steeds dat de buurt recht heeft op een buurtkrant.
 
Helene: in 1994 is er een buurtenquête gehouden waaruit bleek dat er onder de buurtbewoners behoefte was aan een buurtkrant. 
Ik was al een paar jaar redactielid van een wekelijks sportclubblad en vond een nieuw op te zetten buurtkrant een mooie uitdaging. 
De eerste redactieleden waren Toon van Doormalen, José Raaijmakers, Hans Izebout, Albert van der Grinten en ikzelf. De 
eerste kranten maakten we met MSdos en er werd driftig geknipt en geplakt, toen nog met échte schaar en lijm. 
In de loop van de jaren zijn er heel veel andere buurtgenoten redactielid geweest. Het is altijd een enthousiaste groep geweest en 
is dit nu ook nog. Vaak was verhuizing naar buiten de buurt de enige reden om te stopen als redactielid, want de gezelligheid en 
een goede krant maken staat nog steeds voorop in de redactie. Ik heb me vooral beziggehouden met de opmaak, de financiële 
en secretariële zaken van de krant. Schrijven van stukken was niet zo mijn ding.

Wat zou je nieuwe redactieleden meegeven? 
Jacqueline: Je leert de buurt kennen. Je leert nieuwe mensen kennen. Je kijkt met een “overallblik” naar de buurt. Je ziet nieuws, 
je bent kritisch, je gaat niet mee in de flow van roddel en achterklap.

Hélène: Tijdens de redactievergaderingen passeren alle buurt-ins en outs de revue, natuurlijk onder ‘t genot van lekkers en een 
drankje. We bespreken de ingekomen stukken, verdelen deze en nieuwe items onder elkaar en gaan op pad voor interviews, foto’s, 
bijwonen van van bijeenkomsten (buurt, politiek, commissies) en iedereen houdt z’n voelsprieten in de buurt. We proberen er 
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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

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

vervolg van pagina 2 | Buurtbewoners OVERZEE

Het belangrijkste nu wordt de auto verko-
pen, het huis opleveren en alles netjes af-
sluiten zoals ADSL, telefoon, GSM, kabel, 
elektriciteit en water. Ook voor onze Filip-
pijnse hulp in huis hebben we een ander 
(Vlaams) gezin, en haar zullen we het 
meest missen straks in Nederland. Geen 
automatische oppas voor de kinderen, en 
geen hulp voor de huishouding.
Omdat de zomervakantie hier ook is be-
gonnen, zijn een hoop vrienden en beken-
den van ons niet meer hier. Velen naar 
Nederland voor de jaarlijkse ‘home leave’, 
anderen verhuizen net zoals wij naar Ne-
derland of andere landen, en er komen na-
tuurlijk weer nieuwe mensen naar 
Singapore. Dit is de tijd van de grote trek. 
Pepijn en Eva hebben het schooljaar afge-
sloten en hebben afscheid genomen, zoals 
meerdere kinderen bij hen in de klas.  
Pepijn heeft zijn zwemdiploma C gehaald 
en bij zwemwedstrijden nog een aantal  
keren het goud opgehaald. Grappig is dat 
alle medailles die hij heeft gewonnen de 
laatste 1,5 jaar, niet mee mogen in de  
container op de boot. Want zegt hij, ‘on-
derweg zijn er piraten en die gaan dan 

mijn medailles stelen’. Eva gaat hopelijk 
net voor vertrek diploma A halen, ze zit er  
tegenaan, want als 4 jarige met bijbe- 
horende motoriek is ze wel erg jong voor 
diploma A en vooral erg speels. Wat jam-
mer is dat het Engels dat ze allebei spreken 
weg zal vallen na een paar maanden Ne-
derland, Pepijn weet redelijk goed te scha-
kelen en aan te voelen tegen wie hij 
Nederlands en tegen wie hij Engels moet 
praten. Eva gooit het wat makkelijker door 
elkaar en gaat bijvoorbeeld tegen Cato 
hele gesprekken in het Engels houden. 
Natuurlijk met het vocabulaire van een  
4-jarige, maar leuk om te horen.
Omdat de laatste maanden in het teken 

stonden van vertrek naar Nederland heb-
ben we niet zoveel ondernomen buiten 
Singapore, maar vooral in Singapore ver-
tier gezocht. Een dagje in het net geopen-
de Universal Studio’s pretpark met de 
kinderen, dagje naar het strand, we heb-
ben onze afscheidsborrel gehouden en 
Brigit’s meest hechte vriendinnen in Sin-
gapore hadden nog een afscheidsevene-
ment georganiseerd. Ook had Brigit het 
nog druk met fotografie-opdrachten die 
ze de laatste maanden had aangenomen. 
Voordat we terugkomen naar Nederland, 
gaan we op zomervakantie. Het plan is Sri 
Lanka en dat lijkt een mooie afsluiting van 
onze periode in Singapore.

In de volgende editie Rochusnieuws zul-
len we de laatste episode ‘Buurtbewonders 
overzee’ schrijven, en berichten van onze 
vakantie en hoe we in Eindhoven gearri-
veerd zijn.

Prettige vakantie aan iedereen.
Fulco, Brigit, Pepijn, Eva en Cato

vervolg van pagina 3 | We geven het stokje door...

elke keer weer een gevarieerde krant van te maken, met voor elke buurtbewoner interessante items. Kortom, “een krantje maken” is 
telkens weer leuk om te doen. 

Wat gaan we missen als jullie weg zijn?
Jacqueline: Je gaat niets missen. Het is goed als er nieuwe mensen kansen nemen om activiteiten over te nemen. Je ziet dat al bij 
spontane acties zoals het 5de voetbalscherm bij de finale Nederland - Spanje, maar ook bij de organisatie van de rommelmarkt. 

Hélène: Haha, vast m’n chaotische inbreng bij de redactieavonden, ondanks alle lijsten die ik vooraf  maakte, verliepen de redactiever-
gaderingen heerlijk rommelig en werd er veel ‘bijgeboomd’ en gelachen. Dat zal ik zelf  wel gaan missen. Maar ik blijf  lekker in de 
Rochusbuurt wonen en bezoeker bij de buurtactiviteiten.
Mijn krantklussen kunnen door iedereen gedaan worden. De laatste tijd is er een groep jonge buurtbewoners is die erg actief  is. Daar 
zitten vast wel nieuwe redactieleden bij. Nieuwe ideeën voor de buurtkrant komen dan ook weer vanuit die nieuwe redactieleden. 
Het Rochusnieuws zal altijd blijven bestaan!
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Opening Speelberg
Zondag 13 juni om 15.00 uur was het dan zover. De officiële opening van de nieuwe speeltuin. En 
gezellig was het zeker! Al voor 15.00 uur was het al druk in de speeltuin met kinderen en volwassenen.

We hadden een aantal oud Hollandse spelen geregeld zoals touw trekken, twis-
ter en ringgooien. Erg leuk dat Piet zelf  nog een limonadekoe en een ballen-
gooispel had staan en deze ging halen.

Verder hadden we voor de kinderen 
een suikerspinmachine geregeld. Ge-
weldig om al die zoete plakmondjes te 
zien. De grotere kinderen mochten hun 
eigen suikerspinnen maken. Ik heb ge-
hoord dat er iemand was die er wel 14 
op had.

Na al die zoetigheid was er natuurlijk heel veel limonade, vers “gemolken van 
de koe”. Het was heerlijk weer, er was muziek en wij hebben als volwassenen 

gezellig staan borrelen terwijl de kinderen zich vermaakten in onze nieuwe speeltuin.

Er is uiteindelijk niemand van de gemeente geweest om het alles een officieel 
tintje te geven. Wel was er een cameraploeg van E-TV en hebben ze er een leuk 
stukje van uitgezonden die week.

Al met al was het een hele gezellige 
middag. Daar gaan er nog vele op vol-
gen. Het heeft even geduurd, maar de 
aanhouder wint zullen we maar zeg-
gen!

Namens de speeltuincommissie, 

Trudy, Aagje & Carlijn

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

Schoolvakanties gesloten
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Werkgroep Nieuwbouw
Uit de huis-aan-huis-informatie die Wooninc. enkele weken geleden in de buurt heeft verspreid blijkt dat ze de 
plannen hebben aangepast en dat ze inmiddels bouwvergunningen hebben aangevraagd.
Er zitten behoorlijk wat wijzigingen in de plannen, zonder dat die van het stedenbouwkundige plannen afwij-
ken. Omdat er zich gedurende de procedure van de vergunningaanvraag nog allerlei wijzigingen kunnen (= 
zullen) voor doen hebben wij ervoor gekozen de gewijzigde plannen op dit moment nog niet aan de buurt voor 
te leggen. Wel hebben wij gevraagd of  vertegenwoordigers van Wooninc. de plannen in de buurt willen presen-
teren als deze definitief  zijn geworden. Dit zal gebeuren vóór dat de bouwplannen ter inzage worden gelegd. 
Vanaf  dat moment kunnen (buurt)bewoners bezwaar maken tegen de plannen. Waarschijnlijk gaat dit ergens 
in het najaar gebeuren.

Verder hebben wij bouwmanagementbureau RooymansvanBoxtel, die de zaken voor Wooninc. waarneemt, gevraagd om een voorlopige 
planning. Aan deze voorlopige planning kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend:

1. Inleiding
Op verzoek van de Rochusbuurtvereniging is deze memo opgesteld. Er is aangegeven in welke volgorde Wooninc. de verschillende hoofd-
activiteiten benodigd voor de realisatie van de bouwplannen aan de Geldropseweg/Hoefkestraat en het Blauwververij terrein denkt te door-
lopen. Peildatum juli 2010. Verschillende factoren hebben invloed op dit stappenplan. Tidens de procedure kunnen de volgorde, de duur en 
de activiteiten wijzigen. Bij de activiteiten is globaal aangegeven wanneer deze doorlopen worden. Daarbij is uitgegaan van optimale proce-
dures.

2. Plandelen/bouwvolgorde
De voorgenomen nieuwbouw is gelegen op twee plandelen, Geldropseweg/Hoefkestraat en Blauwververij terrein. Ook bij de realisatie zal 
deze verdeling worden gehanteerd, dus twee bouwplaatsen.

Geldropseweg/Hoefkestraat
De bestaande bebouwing aan de Geldropseweg dient te worden gesloopt, evenals de opstallen op het binnenterrein en het buurthuis aan het 
Sint Rochushofje. Vervolgens dient er eventueel een bodemsanering plaats te vinden en daarna kan de nieuwbouw worden gerealiseerd. Bij 
voorkeur de parkeerkelder, de appartementen en de grondgebonden woningen gelijktijdig.
Blauwververijterrein
Een gedeelte van de bestaande bebouwing op het terrein wordt gesloopt. Vervolgens dient er eventueel een bodemsanering plaats te vinden 
en daarna kan de nieuwbouw worden gerealiseerd. Onder de te slopen bebouwing bevinden zich 7 grondgebonden woningen aan het Ro-
merohof. De bewoners van deze woningen hebben de keuze gehad een vervangende woning te kiezen uit een selectie van de nieuw te be-
bouwen woningen. Het betreffen 2 woningen aan de Sint Rochusstraat en de eerste 5 woningen van de 9 grondgebonden woningen op het 
binnenterrein. Tevens is de bewoners beloofd dat zij slechts één keer hoeven te verhuizen. Dat betekent dat bovengenoemde nieuwbouw 
plaats moet vinden voor de sloop van de Romerohof  woningen en daarmee ook voor de bouw van de kelder en de overige bebouwing. Om 
toegang tot het terrein vanaf  de Sint Jorislaan te garanderen is de sloop van 1 arbeiderswoning aan de Sint Jorislaan en het te slopen ge-
deelte van de Blauwververijfabriek noodzakelijk. Dat geldt al bij de bouw van de woningen voor de bewoners van de sloopwoningen.
De restauratie van de Blauwververij en de arbeiderswoningen voeren we bij voorkeur na de bouwwerkzaamheden uit. Er zijn mogelijkheden 
om dit (gedeeltelijk) gelijktijdig met de werkzaamheden op het Blauwververijterrein te doen.

De bouwaanvraag voor de plannen is in 4 delen gesplitst, waarvan de eerste 3 zijn ingediend op 28 juni 2010.
1. Woning aan de Sint.Jorislaan
2. Bergingen op Blauwververijterrein (in plaats van 2 patiowoningen)
3. Rest van bebouwing Geldropseweg/Hoefkestraat en Blauwververij
4. Restauratie Blauwververij en arbeiderswoningen.

3. Planning                        Globale tijdspanne:
Vergunningsprocedure                    juni tot december 2010 
Verkooptraject(start bouw bij min.70% verkoopperc.)        augustus 2010 tot januari 2011 
Bestekfase                        augustus tot oktober 2010 
Sloop (m.u.v. woningen Romerohof)              november 2010 tot januari 2011 
Sanering bodem (eventueel)                  januari tot februari 2011 
Aanbestedingstraject                    augustus tot december 2010 
Bouw 11 woningen Blauwververij               februari tot december 2011 
Bouw Geldropseweg/Hoefkestraat               februari 2010 tot juli 2011 
Bouw rest Blauwververij                   januari 2012 tot juli 2013 
Restauratie Blauwververij en arbeiderswoningen          augustus 2013 tot begin 2014

Deze memo komt van Rooymans van Boxtel Bouwmanagement,. Deze publiceren wij zonder toestemming, daarom kunnen er geen rechten 
aan worden ontleend. 
Maar wij vinden het belangrijk om de buurt te informeren.             Namens de werkgroep Nieuwbouw,Albert van der Grinten
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Baas met Beest
Welk beest hoort bij welke baas & Welke baas hoort bij welk beest?

Barbara Dido Madelief Gijs

Ketjap

Frits
Sipke

Vlinder

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Redactieleden

gevraagd

Geef je op als redactielid 

en bezorg de buurt- 

bewoners een mooi 

Rochusnieuws.

rochusnieuws@gmail.com
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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

Puzzel un uw Rochusnieuws

Oplossing Puzzel 112

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

dinsdag schoteldag

donderdag pizzadag, 
pizza’s vanaf €5,50

zaterdag pastadag

Alle dagen geopend 
van 14:30-0:30uur,

u kunt bij ons pinnen!

www.pikado.nl

KidsTalk estafette
Van de familie van Dalen naar de familie Veeger, weer een van de Veegers 
en deze keer in Kids Talk weer een van de van Dalens. Mees interviewt 
Dion.

Dion van Dalen is …
11 jaar oud. Hij heeft een broertje, ja, ja Seppe van twee Rochusnieuwsen geleden.  
Zijn vader is Marten en zijn moeder is Tatiana. Hij woont in de Sint Rochusstraat.  
Hij gaat naar de 7e klas van de Vrije School Brabant.
 
Hij heeft allerlei voorkeuren die typisch Dion zijn. 
Hij houdt van gourmetten, Op school gaat hij graag naar de gymles. Zijn lievelings-
land is Spanje (red: zelfs na ons verlies). Hij steekt graag drop in zijn mond en dan het 
liefst katjes. Hij houdt het meest van blauw. Een hond is zijn lievelingsdier. Hij kijkt 
op TV graag naar Fillmore.

Hij heeft een hekel aan…
Spinazie.

Zijn hobby’s?
Dion heeft als hobby voetballen.

Een goede eigenschap?
Dion heeft geen idee.

Muziek?
Hij houdt van popmuziek en rap.

Wat vindt hij leuk aan de Rochus-
buurt?
Dion vindt de Rochusbuurt wel leuk 
maar er moet wel een voetbalveldje ko-
men.

Wat wil hij later worden en wie zou 
hij willen zijn?
Hij wil zichzelf  zijn en later wil hij chefkok worden.

Wie komt de volgende keer in deze rubriek? 
Was er niet nog ’n derde “Veegertje”? Dion gaat de volgende keer Zilver een paar 
vragen stellen.



juli 2010   |   Rochusnieuws 112   |   pagina 9

Geopend van maandag
tot en met zaterdag

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

Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Rommelmarkt
Zondag 27 juni was het weer zo ver: rommelmarkt in de Rochusbuurt!  
Ik ken het als een van de leukste activiteiten die er in de buurt worden 
georganiseerd. Ook dit keer is het allemaal georganiseerd door Annelies 
en Suzanne uit onze Hoefkestraat, ze hebben er weer heel veel voor 
moeten regelen! 

Natuurlijk was het te doen in de speeltuin en in de Hoefkestraat, ditmaal werd ook 
een deel van het grasveld achter het buurthuis benut, extra capaciteit dus! 
Al vroeg ging ik er naar toe, ook omdat ik mensen van ons bestuur had beloofd om 
mee te helpen met de kraam. Wat opviel was het prachtige weer, het was al vroeg erg 
warm. Ik herinnerde me dat dit vorig jaar ook zo was, toen barstte er laat in de middag 
nog wel een geweldig onweer los. Dat is ons dit jaar bespaard gebleven. Maar was dat 
ook de reden dat het publiek niet in grote getale kwam opdagen? Ging iedereen zwemmen of  de verkoeling zoeken buiten de 
stad? Misschien hadden ze wel gelijk, maar de sfeer was er ook dit jaar niet minder om. 
Laat in de middag sprak ik nog enkele verkopers en hoorde, dat ze best wel tevreden waren met de opbrengst die ze hadden 
geboekt die dag! Ook de kraam van de buurtvereniging, die geheel belangeloos werd bemand door vrijwilligers, had goede zaken 
gedaan. De opbrengst van die dag komt geheel ten goede aan de activiteiten die de buurt organiseert voor ons allemaal, een goed 
doel! Bijzonder was dat Aagje en Leon hun niet verkochte TV later die middag inzetten om de voetbalwedstrijd te bekijken die 
er die middag werd uitgezonden; die werd goed bekeken, het was goed dus toeven daar onder die bomen in de speeltuin. Dank 
aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!

Henk

Vrijwilligersdag
Op zaterdag 19 juni jl. werden vrijwilligers uit alle buurten van Stratum 
uitgenodigd om een gezellige dag te beleven en op die manier in het zonnetje 
te worden gezet. Gastheer was de gemeente Eindhoven onder het motto: als 
jullie er niet zijn, is er geen buurtwerk mogelijk.
 

We werden om tien uur opgewacht in het MEC in de Gen-
neperparken door de wijkcoördinatoren van het stadsdeel-
team Stratum, waaronder natuurlijk “onze” Inez 
Wagemakers. Na de koffie met gebak volgde er een wande-
ling door Genneperparken onder leiding van een gids, die allerlei interessante dingen vertelde over het 
gebied. Ondertussen liepen de koeien over van de ene naar de andere wei en konden we ons verbazen 
over het landelijke tafereeltje in wat eigenlijk hartje Eindhoven is.
Na de lunch werd alles in gereedheid gebracht om naar het voetballen te kijken, de wedstrijd van het 

Nederlands elftal tegen Japan. Onder het genot van een drankje werd het lekker ontspannend en spannend! Na (de goede) afloop 
gingen we uit elkaar met nog een klein presentje namens Stratum. Het was een gezellige dag!                 Henk
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Buurtfeest
Over enkele weken is het eindelijk zo ver. Op ZATERDAG 4 SEPTEMBER a.s. is rondom het buurt-
huis weer een Rochusbuurtbuurtfeest. Hieronder vind u het hele programma.

14.00 - 23.00  Foto’s uit de oude doos      
Paul Veltman beschikt over een grote fotoverzameling van de Rochusbuurt vooral uit de jaren zeventig en tachtig. Ook Harry 
van Helmond had een uitgebreid fotoarchief. Paul Veltman heeft deze twee samengevoegd tot één grote collectie en heeft daar 
weer een selectie uit gemaakt. Het resultaat: een prachtig tijdsbeeld met o.a. ongekende buurtfeesten, commotie rondom kraak-
acties en de sloop van de duplexwoningen aan de Ketting-, Rochus- en Hoefkestraat. 

14.00 - 23.00  Terras     
Tijdens het hele feest is er een terras op het pleintje voor het buurthuis. Koffie, thee en aanmaaklimonade worden gratis geschon-
ken. Frisdrank en (tap-)bier € 1,-, witbier en wijn € 1,50

14.00 - 16.00   Dinges, T-shirts drukken, alleen voor kinderen 
Vanaf  1994 nestelde drukkerij ‘Grafische Ongehoorzaamheid’ zich in de autonome republiek 2B aan de Dommelstraat. Nu 
zetelen ze in het Stroomhuis waar ze naast drukken o.a. zeefdrukcursussen en workshops geven en exposities organiseren.
Dinges is een mobiele T-shirt drukkerij, alleen voor kinderen.
In Dinges worden kinderen in staat gesteld om, onder begeleiding, zelf  een T-shirt te zeefdrukken, waarbij ze kunnen kiezen uit 
een aantal verschillende Dinges onderwerpen. Prijs per T-shirt € 5,-.

15.00 - 16.00  Tango Sonrisa, tangoworkshop 
Na eerst enkele jaren stijldansen vielen Ingrid Moonen en Bart Wijgergangs in 1992 definitief  voor de Argentijnse tango. Sinds 
2007 runnen zij de tangoschool Sonrisa (De Glimlach) in de kapel van de oude school aan de kanaalstraat. Tijdens het buurtfeest 
kunt u kosteloos kennismaken met deze dans, vol weemoed en verlangen. Ingrid en Bart geven een workshop in het buurthuis 
dat zo ongeveer in hun achtertuin staat. Wilt u verzekerd zijn van deelname: info@rochusbuurt.nl. 

16.00 - 17.00  Bingo 
Tijdens het 25-jarig bestaan van de buurvereniging organiseerden het activiteitenduo uit de buurt, Annelies van den Boogaart en 
Suzanne Keuning, een bingo waarover nog steeds wordt gesproken. Wederom zijn zij bereid gevonden om de plaatselijke mid-
denstand af  te stropen voor fantastische prijzen. In een strak georganiseerde chaos kunt u voor slechts € 1,- (volwassenen) of  € 
0,50 (kinderen) meedingen naar een van de louter hoofdprijzen.

17.00 - 19.00  Jopie Jonkers Groep   
Jopie Jonker (zang en harp), Juan Masondo (zang gitaar en bombo) en Koen De Cauter (gitaar en zang) brengen een repertoire 
van vocale en instrumentale Latijns-Amerikaanse muziek. Liefde, tederheid, geluk, eenzaamheid, jaloezie, dood; zaken die zo oud 
zijn als de mensheid zelf, worden in de Spaanstalige liederen op een geheel eigen en poëtische manier bezongen.

19.00 - 21.00   André Amaro’s Slow Food Kitchen
Al ruim 15 jaar voorziet Amaro’s Slow Food Kitchen de Europese festivals van eten zoals het zou moeten zijn: eenvoudig, puur, 
boers en hagelvers. Ook in de Rochusbuurt wordt er maar één recept gehanteerd: Men neme een menigte met smaak en wat 
rinkelende pannen. Al roerend voegt met wat chaos uit de keuken en een mespuntje spektakel toe. Een scheutje goede wijn voor 
het personeel. Roer alles goed door en verhit de ambiance met goede muziek en vul aan met een lekker eetfestijn. Vegetarische 
maaltijd € 10,-

19.00 - 23.00  DJ Anybase
Om zeven uur wordt het muzikale stokje overgegeven aan Sabine Deckers. Zij is van alle markten thuis. Dus blijft het plaatjes 
draaien of  wordt het mixen en voetjes van de vloer? Wie zal het zeggen?: DJ Anybase!

Als het regent gaat het buurtfeest gewoon door en verplaatsen we alle activiteiten naar binnen en wordt het improviseren.
Frank van der Laak

frankvanderlaak@gmail.com



juli 2010   |   Rochusnieuws 112   |   pagina 11

Whazz Dah...
Sinds een paar weken zie je ze overal. Ze staan bij de Jumbo, bij Granida, bij de kerk 
en bij sportschool en ik heb er ook al een gezien bij de basisschool in de Tuinstraat. 
Maar je ziet ze ook voorbij komen. Tussen al die grijze en zwarte fietsen zie je witte 
fietsen met groen en oranje details en een rekje dat rechtdoor gaat als je links of  rechts 

afslaat. Wat is dit? Waar gaat dit over? Is er 
een wit fietsenplan in Stratum? Neen, ook 
al is er behoorlijk groen gestemd in Eind-
hoven, dit is geen actie van de gemeente.

Het zijn de 2000 fietsen van de Postcodeloterij die gewonnen zijn door de bewoners 
met postcode 5611 en die -een of  veel meer- lot(en) hebben. In onze buurt varieerde 
het van 1 tot 15 loten. Voor elk lot konden we eind juni de fiets op halen.

Jacqueline Vriens

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

Storm
Al weken is het tropisch warm en ligt het tempo van iedereen een tandje 
lager. Zwoele nachten en bijbehorende insecten houden velen uit hun slaap. 
Bij zo’n tropisch klimaat schijnt ook een storm te horen… en die raasde 
vorige week over Oost-Nederland. Ook de Rochusbuurt heeft een paar 
flinke tikken meegekregen van de korte maar hevig windstoten en hoosbui 
en vooral enkele bomen moesten het ontgelden. Deze foto-impressie geeft 
een beeld van de groeschade in en rond onze buurt.

Hélène

Hoefkestraat

Geldropseweg-Pastorie

Geldropseweg/Petrus Dondersstraat Geldropseweg-Petrus Donderstraat
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Grijze bak

Dinsdag

3, 17, 31 augustus, 14, 28 september

Groene bak

Dinsdag

27 juli, 10, 24 augustus, 7, 21 september

Oud papier

Woensdag

4, 18 augustus, 1, 15, 29 september

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 Papier

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, Jacqueline Vriens, Janine  

Ficheroux, Marga Verhoeven en Hélene Gijsen. 

Info en aanmelden als redactielid:

rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:

Judith van Overbruggen

Paul Vorstenbos

Produktie:

KoppieKoppie Eindhoven

www.koppiekoppie.com

 

Kopij Rochusnieuws

Eind september 2010 verschijnt er weer een 

nieuw Rochusnieuws. 

Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot 

woensdag 8 september a.s. mailen aan 

rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint 

Jorislaan 18 of Willem van Hornestraat 19.

P 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 R

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

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

J J J 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

Colofon


