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Wil je heerlijk wandelen in de 
Rochusbuurt? Wil je nog wat leuke 
mensen ontmoeten?  
Wordt dan (inval) bezorg(st)er  
van het Rochusnieuws! 

Zo af  en toe kunnen één van onze vaste 
bezorgers(sters ) niet vanwege ziekte of  
vakantie. Dan is het toch fijn dat het 
krantje bezorgd wordt in dat weekend. 
Het rondbrengen zal hooguit 3 kwartier 
in beslag nemen.
Wil je iets doen voor de buurt, dan kun 
je je aanmelden bij mij op telefoon  
nr. 040-212 95 65.

groetjes, Ine Chatrou

(Inval) Bezorg(st)ers gevraagd 
voor het Rochusnieuws

Een uitnodiging voor iedereen in de buurt!

Pieten op bezoek in de Rochusbuurt!
 
Op woensdag 24 november was het weer gezellig druk in de speeltuin. 
Ook al was het koud, er waren een hele hoop kinderen gekomen. Dit  
jaar kwamen er 3 pieten op bezoek om samen met de kinderen in de 
speeltuin te spelen. 

De pieten waren even overdonderd door 
de grote hoeveelheid kinderen maar al 
snel rende iedereen gezellig door elkaar 
heen.

Er werd verstoppertje gespeeld met de 
pieten, kinderen konden hun pieten- 
diploma halen en werd volop geklouterd 
en geklommen, gegleden en geschom-
meld. Ook werden er mooie tekeningen 
gemaakt die de pieten mee namen voor 
Sinterklaas. 

Voor de kinderen was er limonade en 
een mandarijn en voor de volwassenen 
koffie en thee en bij het weggaan kregen 
alle kinderen nog een snoepzak mee naar 
huis. 

Al met al een erg gezellige middag!

Vrijdag 7 januari 2011 organiseren 
we weer een nieuwjaarsborrel voor 
de Rochusbuurt.
Iedereen is uitgenodigd om samen 
een borrel te drinken op elkaar en 
het nieuwe jaar.

Voor de rochusbuurtvrijwilligers ligt er 
een presentje klaar om jullie te bedanken 
voor alle inzet in 2010.
De borrel begint om 20.00 uur en de  
lokatie is het buurthuis!
 
Tot dan! 
Het buurtbestuur.
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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

waltherwillems@gmail.com

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

  Buurt-info Redactioneel
De winter is met veel misbaar ons land in gestormd en heeft onze buurt in rap tempo 
veranderd in een gigantische ijsbaan. Omdat onze herinneringen aan vorige winter 
nog stevig in ons geheugen liggen opgeslagen lijkt het alsof  de meesten niet zo  
blij zijn met sneeuw en ijs. Het was toch eigenlijk nog volop herfst toen de eerste 
vlokken al vielen?
Nu staat Kerstmis voor de deur en wie weet ligt er dan weer een witte deken. En een 
witte Kerst is wél leuk!

Met of  zonder sneeuw; trek je lekkere dikke wintertrui aan en kruip met een goed 
boek bij de kachel. Steek een paar kaarsen aan en koester je in de winterse knusheid. 
Strooi voor de vogels en je kunt vanachter je ramen genieten van roodborstjes,  
mezen, mussen, duiven, merels en winterkoninkjes. Soms zie je zelfs een prachtige 
vlaamse gaai.

In deze krant weer de nodige verrassingen: van een goed boek met een goed doel via 
notenpesto naar lichtkunst en slingergraffiti. En er is weer genoeg te doen, zoals de 
open dag op de Hasselbraam, puzzelen, de prachtige kerststal in de st Joriskerk, en 
niet te vergeten de nieuwjaarsreceptie. Als parkeren belangrijk voor je is, vul dan de 
enquête op de achterpagina in.

We wensen iedereen namens de redactie een fijne kerst en een mooi nieuw jaar.

Tot Rochus

Nb: Het is trouwens erg leuk in de krantenredactie en we verwelkomen nieuwe leden 
met open armen, koffie, koekjes en buurtweetjes. Het zou leuk zijn om nog jongere 
of  juist oudere mensen met een eigen kijk in de redactie te mogen opnemen. Bij deze 
doe ik spontaan een quizvraag: “wat is de gemiddelde leeftijd van de redactieleden?” 
Degene die het goed raadt mag een keer mee komen vergaderen.

 

Kopij Rochusnieuws

Begin februari 2011 verschijnt de volgende 
Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en 
met woensdag 26 januari a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com of  afgeven op Sint 
Jorislaan 18 of  Willem van Hornestraat 19.
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Al 30 jaar een vertrouwde naam

Pasta met walnotenpesto
Ons huis aan de Sint Rochusstraat heeft een ‘minituintje’. En in dat mini-
tuintje staat ook nog eens een enorme boom. Niet handig zeggen de meeste 
mensen, en eigenlijk klopt dat ook. Maar we gaan ‘m zeker niet kappen, het 
is namelijk niet zomaar een boom… het is een walnotenboom! In het voor-
jaar een mooie groene boom en zorgt het voor een fijne schaduw en in het 
najaar komen we om in de walnoten. Nu is het natuurlijk heerlijk om af  en 
toe een walnoot te kraken en te eten maar daarmee krijgen we de walnoten 
niet op. Dus maken we af  en toe zelf  walnotenpesto… heerlijk door de pasta! 
Een aantal buurtgenoten weten hier alles van, we hebben dit recept namelijk 
gemaakt tijdens het running diner in 2009.

Bereidingstijd: 20-30 minuten
Gang:  hoofdgerecht
Aantal personen: 4

Ingrediënten
2 teentjes knoflook
50 g parmezaanse kaas
45 g walnoten
15 g peterselie
6 el olijfolie
1 courgette van 400 g 
400 g pasta
zout, peper

Bereiden
Pel de knoflook en hak de wal-
noten, de peterselie en de knof-
look hakken in de keuken 
machine. Meng de geraspte 
Parmezaanse kaas erdoor.
Schenk vervolgens 5 el olie in 
een dun straaltje erbij en breng 
het op smaak met zout en peper.

Was de courgette en snij het in repen met de kaasschaaf.  Snij vervolgens de 
repen in smalle linten. Kook de pasta (bij voorkeur lekkere verse pasta) beet-
gaar. Verhit in een pan de rest van de olie en bak de courgettelinten circa vier 
minuten. Meng de pasta en de courgette en verdeel het over vier borden. 
Schep als laatste de pesto erop. Smakelijk eten!

Preventie 
In de afgelopen weken is er weer op enkele 
adressen in de Rochusbuurt ingebroken  
of  een poging tot inbraak ondernomen. 
Op verzoek van de buurtbrigadier wijs ik 
nog eens op het belang van afsluiten van 
de woning, ook overdag. 

Goed hang- en sluitwerk dat niet goed gebruikt 
wordt is waardeloos. Het wordt in deze tijd van 
het jaar al vroeg donker. De buurtbrigadier con-
stateerde ook  dat bij veel mensen die ’s morgens 
naar hun werk zijn vertrokken, in de late namid-
dag de gordijnen open zijn en dat er nergens in 
huis licht brandt. Deze huizen nodigen uit tot een 
nader onderzoek. Het is misschien een idee om te 
zorgen dat er niet dwars door het huis heen geke-
ken kan worden, en bovendien met behulp van 
een tijdschakelaar op een of  meer lampen in ieder 
geval de indruk te wekken dat er mensen thuis 
zijn. Alle middelen die helpen om een inbraak te 
voorkomen en weinig of  niets kosten moeten  
gebruikt worden. Dat is preventie in de donkere 
dagen voor kerstmis. De buurtbrigadier Erwin 
van Melis en Buurtpreventie Rochusbuurt wensen  
u een zalig kerstfeest en een goed uiteinde toe. 
Zonder ongewenste gasten! 

Walther Willems

  Rochus Culinair
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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

Heel lang geleden woonde ik 
vlak bij de St-Antoniuskerk.  
Ik heb daar communie en 
vormsel gedaan en de eindmu-
sical gespeeld. Een kleine 20 
jaar geleden ging deze kerk plat 
(weer een stukje historie van 
Eindhoven te gronde). In het 
parochiehuis werden toen dingen 
van de kerk verkocht. En ik viel 
meteen voor dit beeld, moeder 
Anna met haar dochter Maria. 
Helaas toen ook al met hier en 
daar een vinger te weinig. 

Aangezien ik toen drie hoog 
achter in 020 woonde, heeft het 
beeld de eerste tijd bij Paul tus-
sen de planten gebivakkeerd. 
Omdat vooral Anna een beetje 
dreigend uit haar ogen kijkt 
hing er al snel een doek over-
heen. Daarna heeft het jaren 
buiten onder een afdak bij onze 
achterdeur gestaan. Gezellig 
maar ook goed tegen mogelijke 
inbrekers. 

Leuke anekdote is het uitstapje van Moeder Anna. De toenmalige directeur 
van de Hasselbraam , Frank, was in Zuid-Afrika getrouwd. Als welkomst-
feest en om het trouwen hier lichtjes over te doen werd de gymzaal  
omgetoverd tot een heuse kerk met als aankleding o.a. onze Anna. 

Vorig jaar is ons afdak, door een verbouwing, verdwenen. Dus moeder 
Anna staat nu in de schuur.  Door dit artikel is ze tot mijn grote genoegen 
weer naar binnen verhuisd. Zeker in deze kersttijd een prachtige aanvulling 
op de versiering. De rest van het gezin is het daar niet helemaal mee, dus dit 
onderwerp krijgt vast nog een staartje...

Janine

De klassieker van...Kerstmis 2010
in de Sint-Joriskerk
Kerstavond, vrijdag 24 december
19.00  H.Mis met kerstspel voor gezinnen  

met kinderen 
         m.m.v. Stratums Muziekkorps
21.00 H.Mis m.m.v. Donjokoor
23.00 H.Mis m.m.v. St.Joriskoor

1e Kerstdag, zaterdag 25 december
10.30 H.Mis m.m.v. St.Joriskoor
Aansluitend tot 14.00 uur gelegenheid  
tot Kerststalbezoek 

2e Kerstdag, zondag 26 december
10.30 H.Mis voorganger pater Paul 
Aansluitend tot 14.00 uur gelegenheid tot 
Kerststalbezoek 
 -  In de H. Gerardus Majella is om 10.30 een 

gezinsviering m.m.v. kinderkoor de Sterretjes, 
voorganger kapelaan Geelen

Oudjaarsavond, vrijdag 31 december
18.00 H.Mis m.m.v St.Joriskoor

Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari
10.30  H.Mis 

Openbaring des Heren zondag 2 januari
10.30  H.Mis m.m.v. St.Joriskoor met 

kindernevendienst
Aansluitend Nieuwjaarskoffie op de pastorie.



Win-win-win situatie bij 

Books 4 Life!
Koop een goed boek voor een kleine prijs, steun het 
goede doel en win een e-Reader!

Klanten van Books 4 Life, de tweedehands boekwinkel 
voor het goede doel, maken tot 31 december kans op 
een e-Reader bij aankoop van een boek. Wie de beste 
schatting maakt van het gewicht van 3 boeken, kan 
een Books 4 Life-boekenbon of  de e- Reader winnen.  
Naast de klant, wint ook het goede doel bij deze 
prijsvraag, want 90% van alle inkomsten van de Books 
4 Life winkels gaat naar het goede doel. 

In 2005 is de eerste Books 4 Life opgericht. Het concept is  
simpel, iedereen kan boeken bij de winkels inleveren en  
vrijwilligers verkopen de boeken door voor een kleine prijs. 
Vijftig procent van de opbrengst van Books 4 Life doneren de 
winkels aan jaarlijks zelfgekozen kleinschalige projecten (nu 
zijn dat Bondo Kids en Compassion), de andere vijftig procent 
wordt evenredig verdeeld onder Amnesty International en 
Oxfam Novib. Sinds de oprichting is er al € 73.700 voor het 
goede doel opgebracht.

In 2009 heeft Books 4 Life Eindhoven in de Rochusbuurt een 
boekeninzamelactie gedaan. Dit was een groot succes! Mede 
dankzij uw boeken heeft Books 4 life een bedrag van maar 
liefst € 4.556 aan een viertal goede doelen kunnen schenken. 
Wij willen iedereen dan ook hartelijk danken voor hun 
boek-donaties!

Books 4 Life is verhuisd naar de 
Hertogstraat 2n in woonwerkpand 
Burgers, dus heel dicht bij u in de 
buurt. Tussen kerst en nieuw is de 
winkel gewoon open, op kerstavond 
gesloten. Een goede mogelijkheid 
om nog een paar lekkere leesboeken 
voor in de kerstvakantie te kopen. 

De openingstijden zijn:
Maandag  18.00-20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur
Vrijdag 18.00-20.00 uur
Zaterdag 10.30-13.30 uur

U laat uw bankgeheimen 

toch ook niet op straat 

slingeren?
Laatst gehoord van een straatgenoot: onbekenden met 
een wat verlopen uiterlijk die aan het snuffelen waren 
in de oud-papier-dozen die woensdags opgehaald 
worden. Daarna zaten ze in een nieuw busje de 
paperassen nog eens door te kijken. Toen ze erop 
aangesproken werden zeiden ze dat ze op zoek waren 
naar ‘kinderboeken’. De politie is nog geweest maar 
ze waren helaas al weg. Bankafschriften kunnen wel 
eens interessant zijn! Volgens de politie gebeurt dit 
vooral bij flats. Daar worden zelfs bankpassen en 
pincodes uit brievenbussen gehengeld. 

Fraudeurs betalen mensen 
voor het doorspitten van uw 
afval. Hierbij zoeken ze naar 
bank- en creditcardafschriften, 
vooraf  goedgekeurde krediet-
aanbiedingen en belastingge-
gevens. Alledaagse, schijnbaar 
nutteloze informatie zoals 
oude energierekeningen, ver-
zekeringsdocumenten, bank-
afschriften en zelfs persoon-
lijke brieven bevatten 
waardevolle persoonlijke ge-
gevens die kunnen worden 
gebruikt om persoonsgege-
vens te stelen en een valse 
identiteit te creëren. Uit on-
derzoek blijkt dat 71% van de 
Nederlandse huishoudens 
fraudegevoelige informatie 

weggooit. Meer dan 1 op de 9 
huishoudens gooit fraude 
gevaarlijke papieren weg.
Zorg dat u afschriften en  
andere documenten met  
gevoelige gegevens vernietigt, 
zodat criminelen geen profiel 
van u kunnen opstellen op  
basis van gegevens die u in  
uw afvalbak deponeert.

Nou lijkt investeren in een  
papierversnipperaar meer iets 
voor bedrijven dan voor huis-
houdens bij ons in de wijk. 
Toch is het opletten 
geblazen! 

Roland Heijman, Buurtpreventie

Uit een folder “Bescherm uw identiteit”, uitgave van Fellowes 
Benelux B.V.:
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Bij temperaturen onder het 
vriespunt vormt sneeuw zich 
wanneer waterdamp tot ijs-
kristallen verrijpt. Dit proces 
vindt vooral plaats tussen -5 
en -20 °C en is optimaal bij 
een temperatuur rond -12 °C. 
Door botsingen onderling en 
op de weg naar beneden 
groeien deze ijsdeeltjes  
geleidelijk aan tot sneeuwkris-
tallen. Deze kunnen allerlei 
vormen hebben, maar ze zijn 
altijd zespuntig.

Wanneer het waait, klitten de 
sneeuwkristallen, vaak in de 
vorm van sterren, op hun weg 
naar de aarde samen en  
vormen een vlok. Zo’n vlok 
bestaat uit wat ijs en heel veel 

lucht tussen de ijsnaaldjes, zo 
ongeveer als een kussen vol 
veren met lucht ertussen. 
Vlokken zijn onregelmatig, 
klein of  groot, maar wanneer 
het windstil is, dwarrelen ze 
één voor één naar beneden. 
Vlokken vormen zich met 
name in voldoende vochtige 
lucht die niet al te koud is.  
Bij vrij lage temperaturen  
in drogere lucht vallen  
dikwijls losse sneeuwkristallen. 
In de poolstreken komt dit 
vaak voor. 

De grootte van sneeuwkristal-
len bepaalt de witheid van 
sneeuw. Grotere kristallen 
maken de sneeuw witter. 

Sneeuw

Zelf zoutkristallen maken
Doe drie eetlepels zout in een kopje warm water en roer even 
tot het zout is opgelost.

Schenk het water op een platte schaal
Zet de schaal op een warme plek waar hij een poos kan blijven 
staan. Hoe minder de schaal beweegt, hoe groter de kristallen 
kunnen worden.

Het water moet nu gaan verdampen
Al na een dag zul je zien dat er wat zoutkristallen langs de rand 
van de schaal zijn gegroeid, maar nog even geduld!

Als al het water verdampt is en het zoutkristal droog aanvoelt, 
kun je ze voorzichtig van het schaaltje losmaken.

Marga

Bron: wikipedea, telegraaf, infoNu.nl
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In de buurt van kunst

Tom is architect en veelzijdig kunstenaar. 
Hij combineert architectuur, licht, interi-
eur en kunst met elkaar. Hij werkt part 
time op de TUE waar hij studenten 
bouwkunde begeleidt bij projecten. 
Bovendien heeft hij samen met Tinus 
Verbakel (een oud- rochusbuurtbewoner) 
een architectenbureau. Daarnaast werkt 
hij met veel verschillende mensen samen 
in zeer uiteen lopende projecten.

Tom heeft ongeveer vijf  jaar doorge-
bracht in de theaterwereld en daar theater-
belichting, decors en interieurs vorm 
gegeven. Uit deze tijd stamt zijn fascina-
tie voor licht. Waarschijnlijk kent ieder-
een wel werk van Tom. Zo heeft hij  
de Albert Heijn XL aan de rondweg  
ontworpen, waarvan de gevel met 200 
blauwe neonlijnen een herkenbaar punt 
in Eindhoven is. Bij dit project zie je 
goed dat architectuur, kunst en licht bij 
Tom naadloos in elkaar over lopen. 
Andere bekende Eindhovense projecten 
zijn de prachtige belichting van de 
Kennispoort op het TUE terrein en van 
de voetgangerstunnel onder het spoor 
door bij de Piaza. 

Hij maakt graag dingen ‘die werken’, in-
stallaties waarin dingen gebeuren. Vaak 
zijn het tijdelijke projecten met een  
verhaal erin. Bijvoorbeeld de ‘Puls’ pro-
jecten in de designweken waarin de  
zintuigen centraal staan. In 2009 betrof  
het een grote kubus van matglas in het 
voormalig Natlab waar je als bezoeker in 
kon gaan staan. De belichting in de  
kubus veranderde steeds, wat voor een 
bijzondere sfeer zorgde voor diegene die 
in de kubus stond. Aan de buitenkant 
ontstond op de wanden van de kubus 
een schaduwspel van de bezoekers  
binnenin, dat even boeiend was.

Voor het festival Winterlicht in Schiedam 
(een klein broertje van Glow) ontwierp 
en maakte hij in staal de woorden VUUR 
+ STAAL. Ze werden volgegoten met 
olie en stonden letterlijk in brand. Dit 
vormde een grote synthese tussen werk 
en titel. Als toegift is er sneeuw gevallen, 
wat het effect van de brandende letters 
nog versterkte.

Momenteel werkt Tom aan een project 
in Vlissingen. Op de oude scheepswerf  
de Schelde”, een soort strijp-S terrein, 
staat een enorme loods. Onder de titel 
“Lights of  Desire” is kunstenaars ge-
vraagd een ontwerp te maken waardoor 
de schoonheid van oude industriële  
gebouwen voor de toekomst bewaard en 
benadrukt wordt. Tom heeft hiervoor  
samen met Ivo Schoots een lichtinstalla-
tie ontworpen waarbij in ledverlichting 
een soort hiëroglyfen geplaats worden.

Deze ‘letters’ veranderen steeds van 
vorm door het gebruik van een ouder-
wets mechaniek wat oorspronkelijk  
bedoeld was om rechte lijnen te trekken. 
Dit mechaniek verandert steeds van 
vorm, vergelijk het met de bekende 
vormverandering van ja-knikkers.
Met een tijdsaanduiding erbij symbolise-
ren zij het continu scheppende van kunst 
en industrie. Waar eerst schepen werden 
gemaakt, ontstaat nu kunst.

Tom werkt vanuit een soort nieuwsgie-
righeid en zo groeien zijn ontwerpen. 
Hierbij werkt hij regelmatig met anderen 
samen omdat dit telkens weer verrassin-
gen geeft. Elke combinatie is mogelijk: 
architectuur, licht, geluid, beweging, 
reuk, tast en zo verder. Maar ook het  
ontwerpen van ‘gewone’ woningen en 
interieurs. De lijst van projecten lijkt  
eindeloos.  
Daarom verwijs ik voor degene die meer 
wil weten naar de website van het archi-
tectenbureau: www.veegerverbakel.nl 

Marga

Ps: tot nu heb ik steeds zelf  kunstenaars 
benaderd voor deze rubriek. Maar mocht 
het je leuk lijken om eens met een inter-
view in de buurtkrant te staan, kan het 
ook andersom. Stuur een mailtje naar :
rochusnieuws@gmail.com. 

In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk belicht. Vandaag aandacht  
voor Tom Veeger. Hij woont in de Tuinstraat en heeft zijn atelier in de Pastoor Dijkmansstraat.
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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-commercieel
€30,- commerciele activiteiten

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

Whazz Dah en Wie doe dah?
De verjaardagstaart staat al langer op de muur van 
het afbraakpand bij het braak-liggend terrein naast 
ons buurthuis. Sinds kort is er een lange verjaardags-
slinger met ballonnen bij gekomen. 

Aan de stijl en kleuren te zien kan het van dezelfde 
maker zijn. Wie is deze geheimzinnige schilder die 
één van de somberste stukjes van onze buurt zo 
weet op te vrolijken?

Marga

Yoga lessen
Vanaf  januari 2011 geven wij (Mariëlle en Tycho) elke vrijdag ochtend:  
Kundalini yogales voor volwassenen 

3 proeflessen voor €15.

Tijd:  10:00 uur - 11:30 uur.
Locatie:  Geldropseweg 61c Eindhoven (boven Gallerie Pennings). 

Meer info: beleefyoga@gmail.com of 06-31 67 92 36

Kundalini Yoga is een oorspronkelijke en volledige vorm van yoga en wordt ook 
wel de yoga van het bewustzijn genoemd. Kenmerkend zijn de dynamische  
oefeningen, de aandacht voor de adem en het gebruik van mantra’s (klank). 
Naast yogasets en meditaties geven we in de lessen ook richtlijnen voor het  
onderhouden van een gezonde en bewuste levensstijl.
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Beste lezer

Op 7 februari 2011 zal basisschool de Hasselbraam feestelijk heropend 
worden. We willen dit vieren door middel van een feestweek. Elke dag 
van deze week is er een andere activiteit. Op 9 februari willen we ook alle 
mensen uit de buurt die graag een kijkje willen nemen in de school 
uitnodigen. Het precieze tijdstip volgt nog. 

Heropening Hasselbraam

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

We zijn trots zijn op het vernieuwde gebouw van de Hasselbraam maar we willen  
zeker de historie van de Hasselbraam niet vergeten. Daarom zijn we op zoek naar 
oude foto’s, dia’s en  beeldmateriaal wat te maken heeft met de geschiedenis van de 
Hasselbraam (voorheen St Joris school). Hebt u materialen die wij mogen lenen of  
gebruiken dan vernemen wij dat graag van u via telefoonnummer 040-211 44 94  
of  info@bs-hasselbraam.nl. (even binnenlopen mag natuurlijk ook altijd)

Met vriendelijke groet 
Jan Heesakkers
Directeur saltoschool De Hasselbraam

De Hasselbraam in aanbouw

Schoolklasje in de Hasselbraam anno 1951
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Deze week heeft Sophie de Feber  haar zusje de “kidstalk”-vragen gesteld. 
Dus deze week zijn de antwoorden van Kiki.

Wie ben je?
Ik ben Kiki de feber en ik ben 7 jaar oud. Ik heb 
twee zusjes, Sophie en Madelief. En mijn vader 
en moeder zijn Hans en Ingrid.
Ik zit in groep 3/4 van de Leonardoschool .

Wat is je lievelings……….:
Ik vind gym het leukste vak op school. Net als 
mijn zusje ben ik  dol op pannenkoeken. Naar 
Frankrijk ga ik het liefst op vakantie. Het lekker-
ste snoepgoed is een suikerspin. Ik vind rood de 
mooiste kleur. Een dolfijn is mijn lievelingsdier. 
En op TV kijk ik graag naar Zack en Codie
(red.: volgens mij die jongenstweeling in dat hotel)

Waaraan heb je een hekel?
Ik heb er een hekel aan herrie.

Wat zijn je hobby’s? Als hobby ga ik logeren.

Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik vind goed aan mezelf  dat ik heel lenig ben.  
Wat minder goed is dat ik teveel computer.

Van welke muziek hou je? Ik vind klassieke muziek mooi.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?
Ja, ik vind de Rochusbuurt leuk, omdat mijn nichtje er ook woont.

Wie zou je willen zijn? Mezelf

Wat wil je later worden? Mama

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
De volgende keer wil ik Madelief  interviewen (red.: zusje)

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

waltherwillems@gmail.com

  Buurtpreventie

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

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

Schoolvakanties gesloten

Gevraagd: Lundia (original) staanders, 
planken en deurtjes.
Diepte: 30 en 40 cm. Breedte: 1 m, 
eventueel 50 cm. Hoogte: 1.90 tot 
2.90 m.
Roland en Marga: 040-211 12 32 
of  06-46 09 65 83

  vraag en aanbod
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Geopend van maandag
tot en met zaterdag

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

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Puzzel

Streep onderstaande woorden weg. De resterende letters vormen de oplossing met excuses van de drukker.

ACHTERWIEL
AS
BAGAGEDRAGER 
BEL 
BOUT
CRANK
DYNAMO

FIETSBAND
FRAME
HANDEL
JASBESCHERMER
KAM
KETTINGKAST
LAGER

NIPPEL
PEDAAL
RAAM
RAD
REMNAAF
RYWIELLANTARN
SLOT

SPAKEN
STUUR
TANDWIEL
TAS
TAS
TERUGTRAPREM
TROMMELREM

VELGE
VENTIELSLANG
VOORWIEL
WIEL
ZADEL

A S V T S A K G N I T T E K E

J V O O R W I E L R R D N N E

L A F G B O O U O E N E R S B

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

E L U B A A M A B A T O G A L

M T E N E E L S P N T A A E E

N L Y M L S T S A E G T I S I

A D A R T E C L L E D W T N W

A R E U I E L H D E R A I S K

F M U F R E A R E E I P A N E

L R P A I N A T T R P T A L G

E U A W D G A H A E M R N Z L

D M Y E E S C D L Z C E E E E

A R L R T A N D W I E L R L V

Z K A M E R P A R T G U R E T

op
lo

ss
in

g:
 v

ee
l f

ou
te

n 
la

at
st

e 
pu

zz
el
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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, Lisanne Aarts, Janine Ficheroux en  

Marga Verhoeven

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Judith van Overbruggen

Paul van Vorstenbos

Produktie:
KoppieKoppie Eindhoven

www.koppiekoppie.com

Colofon

Grijze bak
Dinsdag

21 december, 4 en 18 januari en 1 februari 2011

Groene bak
Dinsdag

28 december, 11 en 25 januari en 8 februari 2011

Oud papier
Woensdag

22 december, 5 en 19 januari en 2 februari 2011

Plastic, Glas
Dagelijks, parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg 

of Albert Heijn, Leenderweg.

grijs, groen en papier

Betaald parkeren in de 
Rochusbuurt: ja of nee?
In verschillende wijken in Eindhoven is betaald parkeren ingevoerd.  
De gemeente noemt dit ‘Belanghebbenden parkeren’. 

Het komt op het volgende neer:
1. In het hele gebied wordt betaald parkeren ingevoerd met parkeerautomaten. 
2.  Alle bewoners met een auto zonder een eigen parkeerplaats kunnen voor  

€3,45 per maand een parkeerpas krijgen. De eerste twee jaar is dit gratis.  
Als u een parkeerpas heeft dan hoeft u geen parkeergeld te betalen. 
Een parkeerpas garandeert geen eigen parkeerplaats. 

3.  Alle bewoners (met of  zonder auto) kunnen een bezoekerspas krijgen voor  
een borg van €25,00 (alleen als de Rochusbuurt buiten het ‘centrum’ valt, dit  
is helaas nu nog niet duidelijk). 

Buurten waar betaald parkeren is ingevoerd, hebben daar positieve ervaringen mee. 
Het is er rustiger geworden. 

We willen met een kleine enquête nagaan of  er draagvlak voor ‘belanghebbenden 
parkeren’ in onze buurt is, zie het strookje hieronder. Als genoeg buurtbewoners 
hierop met ‘ja’ antwoorden organiseert de gemeente een informatieavond gevolgd 
door een officiële enquête. Als dan minstens de helft positief  reageert wordt betaald 
parkeren ingevoerd. 

Wilt u alstublieft onderstaand strookje invullen en inleveren vóór zaterdag 8 
januari 2011 op een van de adressen die op het strookje staan?

Dit stukje geeft alleen globale informatie voor bewoners; u kunt hier geen rechten 
aan ontlenen. De precieze regeling kunt u opvragen bij de gemeente (tel. 14040 of  
2386000). Op http://www.rochusbuurt.nl staat onder ‘Documenten - Buurtpreventie 
- Belanghebbenden parkeren 2010’ de gemeentelijke folder over dit onderwerp.
Ook voor bedrijven staat hier informatie in. 

Roland Heijman, Rochusbuurtvereniging

Ik wil dat belanghebbenden (betaald) parkeren ingevoerd wordt 
in de Rochusbuurt.

(Kruis een van onderstaande antwoorden aan)

   Ja 

  Nee

  Weet niet

Opmerkingen:

Graag inleveren vóór zaterdag 8 januari 2011 op een van de volgende adressen: 
Willem van Hornestraat 13, St Rochusstraat 24, Pastoor Dijkmansstraat 31, 
Hoefkestraat 8 of St Jorislaan 18.


