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Nieuwjaarsborrel
De klok van de Joriskerk heeft 12 uur geslagen, de champagne is ont
kurkt, het vuurwerk  de lucht in gegaan en de kater weer voorbij…  
kortom een nieuw jaar heeft zich aangediend. Goede voornemens zijn 
gemaakt, sommige wellicht alweer verbroken. Het is de eerste week van 
januari waarin de agenda’s van veel van ons gevuld zijn met nieuwjaars
recepties! Op het werk, bij familie, op de sportvereniging ben je uitge
nodigd om samen te klinken op het nieuwe jaar. Dit jaar bezocht ik een 
voor mij heel bijzondere: de nieuwjaarsborrel van de Rochusbuurt!

Op vrijdag 8 januari waren alle buurt
genoten uitgenodigd om met elkaar het 
nieuwe jaar in te luiden. Ik bezocht de 
borrel voor de 1e keer en trof  dan ook 
veel nieuwe gezichten. Ontvangen met 
een glaasje bubbels en meteen op de foto 
gezet door Marga van de redactie, maak
te ik kennis met velen en wensten we 
 elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. In 
een gezellige, ongedwongen sfeer, waarin 
goed gezorgd was voor de inwendige 
mens, kwamen de gesprekken al snel los: 
“Hoe was jouw jaarwisseling geweest? 
Ook zo opgeschrikt door het zware 
vuurwerk? Fijne feestdagen gehad?”. Het 
waren onderwerpen die meer dan eens 
de revue passeerden. De stemming zat er 

goed in bij de aanwezigen. Helaas moest 
ik op tijd op huis aan, maar ik vermoed 
dat de anderen tot in de late uurtjes zijn 
doorgegaan!

Wat ontzettend leuk is het om samen met 
buurtgenoten te klinken op een nieuw 
jaar, met daarin verschillende buurt
ontwikkelingen en –festiviteiten. Ik kijk 
uit naar de rommelmarkt, het buurtfeest 
en het running dinner van 2011.
Volgend jaar hoop ik met nog meer 
buurtbewoners een praatje te kunnen 
maken: een oproep aan iedereen om vol
gend jaar ook te komen borrelen!
Een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Lisanne

Toine schenkt de welkomstbubbel en de gasten proosten op het nieuwe jaar.

p.s: Van een insider: het is inderdaad nog 
héél laat en héél gezellig geworden. Er was 
nog precies één fles rode wijn over. Alle 
rosë, witte wijn en bier was op. Er is zelfs 
nog door iemand thuis een halve krat bij  
gehaald. En denk nu niet dat er gewoon te 
weinig was ingekocht ……Een betere  
conclusie zou kunnen zijn dat 
Rochusbuurters in ieder geval geen kwade 
dronk hebben.
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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 eerste editie van het Rochusnieuws van 2011 ligt voor u. Het nieuwe jaar is in de 
buurt volop gevierd. Het goede voornemen om er een knallend nieuw jaar van te  
maken, werd door sommige buurtbewoners wel erg letterlijk genomen! En ook op de 
nieuwjaarsreceptie klonken verschillende knallen, maar dan bedoel ik het knallen van 
kurken!  Uiteraard wordt in deze Rochuskrant uitvoerig verslag gedaan van deze  
geslaagde avond. Meerdere bronnen werden geraadpleegd om een waarheids getrouwe 
weergave van de nieuwjaarsreceptie te kunnen geven!
Daarnaast leest u in deze krant over de uitslag van de enquête betaald parkeren, wordt 
verslag gedaan van de nieuwe invulling van de oude meubelhal aan de Jan van 
Schoonvorststraat en vertellen 2 buurvrouwen over hun bijzondere eerste keer  
samen theeleuten. Natuurlijk komen ook de vaste rubrieken voorbij.

Veel leesplezier en tot Rochus!

 

Kopij Rochusnieuws

Begin april 2011 verschijnt de volgende 
Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en 
met woensdag 16 maart a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com of  afgeven op Sint 
Jorislaan 18 of  Willem van Hornestraat 19.

De vogels komen de winter wel door  

dankzij de eethuisjes die de Rochusbuurt 

vrijwilligers hebben gekregen.
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Resultaten enquête Betaald parkeren
In het Rochusnieuws van december 2010 stond een enquête over 
betaald parkeren in de Rochusbuurt. Op de stelling ‘Ik wil dat belang
hebbenden (betaald) parkeren ingevoerd wordt in de Rochusbuurt’ 
hebben jullie als volgt gereageerd; ja: 22x, nee: 20x, weet niet: 1

Jullie opmerkingen en vragen op het strookje waren zeer uiteenlopend:
Ja:   Maximum aantal parkeer/bezoekerspassen per adres of  per inwoner? 
    Zeer goed initiatief  om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren!
    Op maandag t/m zaterdag van 9 tot 5 of  onbeperkt bezoekerspas
     Dit om de bewoners die al gemeentelijke belasting betalen, ruimte te geven.
   - Groetjes en fijne dagen!
       Goed initiatief! Graag op één adres twee parkeerpassen voor eigen lever

baar  en invloed waar automaten geplaatst gaan worden.
      Hoe eerder hoe beter. Bij ons voor de deur is een tekort aan parkeer

plaatsen, vooral door ‘wildparkeerders’ (wonen niet bij ons in de buurt). 
Door betaald parkeren + vergunning los je dat op. 

     En wat te doen met ongebruikte auto’s die zomaar langdurig geparkeerd staan! 

Nee:    Waarom geen parkeerschijf  voor tijdelijk parkeren ipv parkeermeter? 
    De zekerheid van een parkeerplaats krijg je niet.
     Stop afgeven vergunning van woningsplitsing. Dit lost het parkeerprobleem 

op
     Wij hebben altijd plek voor de deur en zijn dus niet voor betaald 

parkeren.
     Je hebt geen garantie op plaats in je eigen straat, nu ook niet dus daarvoor 

ga ik niet betalen. Bezoekerspas ook nog niet zeker.
     Mijn salaris laat dit niet toe om extra parkeergeld te betalen.
     Ik woon in de Kettingstraat en daar is eigenlijk altijd plek om te 

parkeren. 
     Ik heb nog niet meegemaakt dat er geen parkeerplaats was voor bezoekers. 

Overdag echter is er bij de Joriskerk geen parkeerplaats vrij!
    Dit is een oplossing van niks.
    Waardeloos
     Belachelijk idee. Het is geldverspilling en geldklopperij. Het zijn hoofd

zakelijk bewoners die in de wijk hun auto parkeren. Het lost niets op.
    Men moet alleen strenger optreden tegen langparkeerders.

Ik heb de resultaten van de enquête naar de gemeente gestuurd. Mogelijk komt er 
binnenkort mondelinge uitleg van de gemeente. Daar horen jullie snel meer over.

Roland Heijman

Rochusbuurtvereniging

Rochusbuurt 

krijgt 1000 euro!

14 Organisaties in Eindhoven, waaronder 
de Rochusbuurtvereniging, hebben  
dinsdag 11 januari een waarderings
cheque ter waarde van € 1.000,  
ontvangen uit handen van wethouder 
Mary Fiers. Alle organisaties hebben op 
hun eigen manier een bijdrage geleverd 
aan de leefbaarheid in hun wijk.  

We willen hier onze buurtvrijwilligers 
hartelijk voor bedanken. Totaal zijn zo'n 
40 vrijwilligers bij onze buurtaktiviteiten 
betrokken. Het bestuur beraadt zich  
nog over de besteding van de 
waar deringssubsidie.
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Toen ik op kamers 
woonde in Woensel, 
in 1975, had ik daar 
geen TV, wel een ra
dio en een pickup. 

Ik draaide in mijn 
vrije tijd vaak platen, 
en bleef  dat doen 
toen ik verhuisde 
naar een flatje.   
Af  en toe moest de 
naald vervangen 
worden, verder deed 
het ding het prima!
In 1983 kwam ik in de Rochusbuurt te wonen en kocht vrij snel een nieuwe 
geluidsinstallatie. Radio, versterker, cassetterecorder, boxen: alleen, de oude 
pickup bleef. Want daar was niks mis mee.

Toen de cdspeler zijn intrede deed en iedereen overging op cd’s kreeg ik 
van veel mensen de platen, die ze kwijt wilden. En ik kocht singles en lp’s 
op rommelmarkten….
Uiteraard kocht ik op een gegeven moment ook een cdspeler, maar die gaf  
al snel de geest! Ook de cassetterecorder liet het afweten. Maar die ouwe 
pickup is nog steeds in functie en met plezier draai ik de oude platen, van 
Jacques Brel en Edith Piaf  tot Neil Diamond en Elvis. Veel mensen ver
bazen zich hierover en vinden het ouderwets, maar echt, het klinkt zoveel 
mooier dan op cd, ondanks de krassen af  en toe….en vind bijvoorbeeld 
maar eens de prachtige kerstmuziek van Mahalia Jackson op cd… is er  
volgens mij niet, alleen op lp!

En met veel plezier beluister ik af  en toe de eerste langspeelplaat die ik als 
16jarige van mijn zuurverdiende vakantiegeld kocht: Greatest Hits van 
Cliff  Richard, uit 1963. Nostalgie ten top, evenals mijn eerste singletje uit 
die tijd: Wooden Heart van Elvis. Ook echte klassiekers!

Ouderwets, maar ik blijf  er blij mee!!
Mirjam

De klassieker van...

Zo leuk is het om in de Rochusstraat te komen wonen: je 

overbuurvrouw en een buurvrouw van een paar deuren 

verder heten je met een spandoek welkom. Dan voél je je 

dus ook welkom!

Camera verloren
Op 24 december 2010 ben ik in de Rochusbuurt 
(waarschijnlijk Past. Dijkmansstraat) mijn Canon 
camera verloren. Het gaat om een grijs Ixus model. 
De foto's die erop staan zijn voor mij van zeer 
grote waarde (kerstviering in Caravelle) 
Mijn dank zou zeer groot zijn! € 50, vindersloon.

Paul de Wette, pauldewette@gmail.com

Welkom!
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Winter in de Rochusbuurt
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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 
nietcommercieel
€30, commerciele activiteiten

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

Verborgen achter de glazen pui aan de 
Jan van Schoonvorststraat bevindt zich 
een bijzondere hal. Een hal met een rijke 
geschiedenis, gebouwd in de jaren ’20 als 
garagebedrijf  in de tuin van het achter
liggende huis aan de Stratumsedijk.  
Later, in de jaren ’50, is de hal verdub
beld naar het huidige formaat door de 
tuinen van de aangrenzende huizen aan 
de Jan van Schoonvorststraat bij de hal te 
betrekken, evenals de huiskamer van 
woonhuis nummer 14. Zo is de huidige 
ingang aan de Jan van Schoonvorststraat 
ontstaan. Later is de hal gebruikt als 
meubelverkoop. Bankstellen stonden tot 
aan de nok toe opgestapeld.
Na enkele jaren van leegstand is het pand 
gekocht door stedenbouwkundige en  
architect Fulco Treffers.  Fulco maakte 
als Bouwkundestudent in 1992 kennis 
met Eindhoven. Via verschillende  
nevenactiviteiten, onder andere in de  
gemeentelijke politiek en als oprichter 

van het Virusfestival, raakte hij betrok
ken bij de stad. Nu is hij eigenaar van  
stedenbouwkundig bureau 12N. 
Al langere tijd is Fulco op zoek naar een 
niet alledaags pand met karakter, gesitu
eerd in het centrum van Eindhoven om 
te wonen en te werken.  Zijn oog valt op 
de leegstaande hal aan de Jan van 
Schoonvorstraat. Om eigenaar van de 
hal te kunnen worden heeft Fulco een 
koper nodig voor het aangrenzende 
woonhuis aan de Stratumsedijk. Bij toe
val vindt hij die in Yksi Gallery, dat op 

zoek is naar een ruimte in het centrum 
van Eindhoven.  De koop is een feit, 
waarbij het woonhuis van de hal wordt 
gescheiden .
Bij aankoop van de hal treft Fulco naar 

eigen zeggen een jungle aan.  De hal is 
helemaal leeg, de vloer is één grote wa
terplas vanwege het lekkende dak en de 
muren zijn begroeid met klimop en 
schimmel.  Fulco heeft zelf  het ontwerp 
van de hal gemaakt. Op technische as
pecten is hij bijgestaan door een be
vriend architect. De verbouwing heeft hij 
uitbesteed.  Het werd een forse ingreep, 
waarbij het gehele dak en grote delen van 
de vloer, leidingen en riolering ver
nieuwd zijn. Enkel  de muren en metalen 
dakconstructie zijn behouden gebleven.
Via de glazen pui aan de Jan van 
Schoonvorststraat kom je binnen in de 
doorgang naar de hal, voorheen de 
woonkamer van nummer 14. Wanneer je 
de hal binnentreedt wordt je verrast door 
de enorme ruimte die voor je ligt. In die 
zee van ruimte valt je oog op een bijzon
der ‘glazen huis’ midden in de hal.  

Architectuur in de Rochusbuurt: 
Jan van Schoonvorststraat 16
De voormalige meubelhal aan de Jan van Schoonvorststraat heeft na enkele jaren leegstand in 2010 een nieuwe 
bestemming gekregen. Dit is gepaard gegaan met flink wat (ver)bouwactiviteiten. Het is de hoogste tijd dat de 
redactie polshoogte gaat nemen bij de nieuwe eigenaar van de hal en het resultaat van de verbouwing gaat 
aanschouwen.
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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

Het ‘huis’ is ingericht als woon en werkruimte voor Fulco. 
Doordat het huis volledig van glas is, blijft de grootte van de 
hal behouden en is het pand klimaat technisch te onderhouden. 
Enkel het glazen huis wordt verwarmd; de temperatuur in de 
hal is gelijk aan de buitentemperatuur. Dit zorgt ervoor dat de 
ruimte in de periode april tot november andere mogelijkheden 
biedt dan in de winterperiode. Het volgende wat je  
opvalt is de verdieping die in het glazen huis is aangebracht. Op 
de begane grond bevinden zich de keuken en badkamer. Op de 
eerste verdieping is één grote ruimte die dient als woon werk 
en slaapkamer. Door het realiseren van een loggia op deze ver
dieping treedt veel daglicht het huis binnen en is er een prettig 
uitzicht. Fulco vertelt dat het realiseren van voldoende daglicht 
één van de grootste uitdagingen is geweest in het ontwerp. 
Naast de loggia treedt daglicht prachtig binnen vanuit de dak
ramen, die over de hele lengte van de hal zijn aan gebracht. Het 
interieur, zoals de trap, keuken en badkamer, heeft Fulco zelf  
ontworpen, evenals een deel van het  meubilair. De hal biedt 
naast een flexi bele en ruime werk-/atelierruimte nog tal van 
mogelijkheden, die de komende jaren door Fulco onderzocht 
en benut zullen worden. Het geheel vormt een bijzondere 
woonlocatie in de Rochusbuurt!
Voor degene die meer wil weten over Fulco Treffers of  zijn 
stedenbouwkundig bureau 12N, verwijs ik naar de website 
www.12n.nl. Deze nieuwe woonwerklocatie in de Rochusbuurt 
is voorgedragen voor de Eindhovense Architectuurprijs.  Meer 
informatie over deze prijs en hoe u uw stem uit kunt brengen, 
vindt u binnenkort op de website van het Architectuurcentrum 
Eindhoven (www. architectuurcentrumeindhoven.nl). 

Lisanne Aarts

Situatie Geldropseweg
Al lang hebben we als buurtbewoners niets gehoord 
over de ontwikkelingen van de hernieuwde inrichting 
van de Geldropseweg. Toentertijd werd ons een 
prachtig plan aangeboden waarin ons een glanzend 
kloppend nieuw hart van winkels werd gepresenteerd. 
We dachten als Rochusbuurtbewoners: dat is fijn, 
mooie winkels in de buurt, nieuwe bedrijven, een 
uitnodiging.

Maar waar blijft dat nu? Een tijdje geleden sprak ik met één van 
onze adverteerders, die de vraag meteen doorschoof  naar de 
gemeente, die zouden er meer van weten. Het was de krediet
crisis. Daarom was er geen geld, men durfde niet te investeren, 
voorzichtigheid was geboden.

Maar nu is die crisis voorbij. Zijn het nu de bezuinigingen waar
toe de gemeente Eindhoven zich gedwongen voelt om bestaan
de plannen in de ijskast te zetten?
Wij weten het niet. Is er iemand die ons als redactie hierover 
meer kan vertellen, zodat wij onze buurtbewoners kunnen 
informeren?

Redactie

De Geldropseweg zo'n 100 jaar geleden
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Deze week in kidstalk Jet van Vorstenbos.

Wie ben je?
Ik ben Jet van Vorstenbos en ik ben 10 jaar oud. 
Ik heb een zus, Anne. Mijn vader en moeder 
zijn Paul en Janine. Ik zit in groep 7b van de 
Hasselbraam .

Wat is je lievelings……….:
Ik vind knutselen het leukste op school.  
Pizza eet ik het liefst. Ik wil graag naar Spanje 
op vakantie omdat het daar lekker warm is.  
Het lekkerste snoepgoed is zure matjes.  
Ik vind rose en lichtblauw de mooiste kleuren. 
Een leeuw is mijn lievelingsdier. En op TV kijk 
ik graag naar Spangas.  

Waaraan heb je een hekel?
Ik heb een hekel aan ruzie.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn hockey en volleybal.

Wat is een goede/slechte eigenschap?
 Ik heb geen idee.

Van welke muziek hou je?
Ik vind popmuziek en rap leuk. Met name de liedjes van Hitzone.

Vind  je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?
Ja, ik vind de Rochusbuurt leuk, omdat er veel kinderen wonen.  
En het is lekker dichtbij de stad

Wie zou je willen zijn?
Mezelf

Wat wil je later worden?
Kapster of  styliste

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
Loes of  Machteld

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

KidsTalk estafette

    
 

Wij wonen in de Kettingstraat en zijn 
op zoek naar een babysit voor onze 
dochter van 3 en zoon van 1 jaar.
Ben jij een leuke oppas van 14 jaar of  
ouder, woon je in de buurt en vind je 
het niet erg om af  en toe te blijven 
logeren mail ons dan.

Bregje Kuipers 
Bregjeveijk@hotmail.com

 vraag & aanbod: babysit gezocht!

Wie heeft onze grijze bak gezien? Hij is 
na de laatste ophaalbeurt gezellig ver
zet. Wij hebben een ‘foute’ bak die een 
straat verderop hoorde al terug naar 
huis gebracht, nu die van ons zelf   nog 
vinden. Willem van Hornestraat 13, 
0402111232

 vraag & aanbod: kliko gezocht!

oplossing puzzel: 

een zomers drankje op een terras
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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

Hartige pompoentaart
Ingrediënten
600 gram pompoen
2 eetlepels olijfolie
2 theelepels kerriepoeder
2 teentjes knoflook fijngehakt
5 plakjes bladerdeeg
150 gram zachte geitenkaas
80 gram pecannoten
3 eieren
50 milliliter halfvolle melk
springvorm (24 centimeter).

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 ºC. Maak de pompoen schoon (pitten verwij
deren, schillen is niet nodig). Verhit de olie in een braadpan en bak de pom
poen tien minuten met kerriepoeder en knoflook. Verdeel de plakjes 
bladerdeeg over de springvorm. Verkruimel de geitenkaas en schep deze sa
men met de noten door de pompoen. Vul de taartvorm met het mengsel. 
Klop de eieren los met de melk, peper en zout en giet dit mengsel over de 
taart.
Bak de taart in circa dertig minuten gaar. Lekker met een groene salade. 

Voedingswaarde per portie:720 kilocalorie, 18 gram, eiwit 56 gram, vet 
waarvan 18 gram verzadigd vet, 36 gram koolhydraten, 3 gram vezels. 
Bereidingstijd 50 minuten

Break a leg
Ken je dat? Je woont inmiddels twee jaar 
tegenover elkaar en hebt toch minstens 
tien keer geroepen: “Kom een keer een 
bakkie doen!” Het is er niet van gekomen.
Let op.
Er gaat een raam open. Er komt een kruk en 
hoofd uit een raam. Dit terwijl buurvrouw één 
met krukken en zwaargekneusde enkel op straat 
hobbelt. Buurvrouw twee is dus dat hoofd uit het 
raam en roept: “He buuf, jij ook?!”
Blijkt dat buurvrouw twee al sinds kerstmis met 
een gebroken enkel aan huis gekluisterd zit en nu, 
10 januari 2011,  zij het geluid van de welbekende 
krukken hoort en denkt: “Jaaaa! Een lotgenoot!”
En zo geschiede dat na twee jaar, het bakkie er 
eindelijk van kwam. “We hebben nu echt geen 
smoes, zitten allebei aan huis gekluisterd!”
Wat heel charmant aan het verhaal is: Eenmaal in 
contact, werd het bakkie van de middag 17.00 
uur verlengd tot eten, tot borrelen, en duurde tot 
23.00 uur ‘s avonds! Dit verhaal wordt weer een 
maand later geschreven tijdens een nieuwe 
borrel.
Moraal van dit verhaal. Wil je goed contact met je 
‘nieuwe’ buren: Break a leg!!!

Yolande & Daan, Rochusstraat

  Rochus Culinair



pagina 10   |   Rochusnieuws 116   |   februari 2011

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

15 februari, 1, 15 en 29 maart

Groene bak
Dinsdag

22 februari, 8 en 22 maart

Oud papier
Woensdag

16 februari, 2, 16 en 30 maart

Plastic, Glas
Dagelijks, parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg 

of Albert Heijn, Leenderweg.

grijs, groen en papier

Puzzel
I K R E R E S O M E L K J N C R

R R O E U E H U I K A R U Z A E

I U O O E E O Z X M S E S S P I

S I I R K H O O D S H D D A P B

H D B B I T T E R L E M O N U T

C E O R L S E T A R R W R G C L

O N S N O Y R P N A R O A R C A

F T T T R N P N K U Y D N I I     M

F H H K O E W J J E M K G A N   W

E E E O L N P A E P E A E E O H

E E E S N L I A T K C O C T E I

R S A M B U C C O E I F F O K S

R P W I T T E W Y N R C O L A K

B R E E Z E R O D E W Y N A S Y

APPELSAP
BITTERLEMON
BREEZER
BRONWATER
CAPUCCINO
COCKTAIL
COLA
IRISHCOFFEE
JUSDORANGE
KOFFIE

KRUIDENTHEE
LIKEUR
MALTBIER
MELK
MIXDRANKJE
MUNTTHEE
OUZO
PERNOD
RAKI
RODEWYN

ROOIBOSTHEE
SAMBUCCO
SANGRIA
SHERRY
SHOOTER
TONIC
WHISKY
WITTEWYN
WODKA
YSTHEE

Whazz Dah
Eindhoven Lichtstad, City of  Light?
Wanneer zouden de wijzers van de kerk
torenklok aan de voorzijde weer voorzien 
worden van nieuwe lampjes?

Judith

Links de verlichte klok, rechts de minimale klok. 


