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Opening nieuwbouw van
de Hasselbraam
Net in de week dat het vorige krantje uitkwam was de opening van de
vernieuwde Hasselbraam. Van 7 tot 11 februari bruiste de school van
feestelijke activiteiten
Een spectaculaire eerste dag. De hele
school en dus alle kinderen hebben in één
dag een dansvoorstelling neergezet. De
hele dag oefenen, attributen maken en
een uitvoering voor alle ouders in het
Parktheater was een indrukwekkende
opening. Naast een ontbijt, een spelletjesmiddag en een voorstelling voor de
kinderen was woensdag de dag van de
officiële opening.

buurtbewoners waren hiervoor uitgenodigd. Uiteraard gaf deze receptie ook
ruimte om de verbouwing zelf te bewonderen. Er zijn verschillende lokalen en
aparte ruimtes bijgebouwd.
Daarnaast zijn er twee lokalen beschikbaar gesteld aan de Droomwereld.
De lokalen zijn geschikt gemaakt voor
de buitenschoolse opvang voor tussen
de middag en na school.

Om 12:00 uur op het schoolplein werden Heel mooi verbouwd en ook passend in
ballonnen opgelaten. En ‘s-Avonds was de stijl van de school.
Janine
er een receptie. Ook de redactie en de
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Nieuwe website!
Komt dat zien, komt dat zien!
Heinz de Jongh van “Heinz.nu”
is bezig met een nieuwe website
voor de Rochusbuurt.
Het ziet er al heel mooi en goed
toegankelijk uit.
De huisstijl van het Rochusnieuws is in
de website verwerkt. Dus wil je nog
eens wat nalezen, opzoeken of foto’s
bekijken, het kan allemaal op:
www.rochusbuurt.nl

Heinz, bedankt!
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Redactioneel

Buurt-info
Buurtbestuur
Roland Heijman
Albert van der Grinten
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 211 12 32
tel: 211 50 59

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com

tel: 212 61 93

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten
jose.albert@wanadoo.nl

tel: 211 50 59

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom
robentru@hetnet.nl

tel: 211 14 10

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

tel: 212 95 65

Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-8844
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Lente!!! Heerlijk! ’s-Morgens nog de voorruit van de auto krabben en
’s-middags zonder jas over straat. Met zo’n zonnetje ziet alles er meteen
weer wat vriendelijker uit. Er is ook meteen meer leven in de Rochusbuurt.
Men staat sneller even stil voor een praatje.
In de tuinen.zijn weer allerlei geluiden van te horen. Kinderen die
schommelen, mensen die de tuin bladvrij maken. En wat denk je van al
die vogeltjes die van heg naar heg vliegen op zoek naar geschikte plekjes
voor hun nestje.
En dan weer een Rochusnieuws. De opening van de nieuwbouw van de Hasselbraam
is natuurlijk groot nieuws in onze buurt en dus volop in de aandacht. Flink wat vaste
rubrieken kunst in de wijk is er weer met de kunstuitleen deze keer, wazz dah is niet
zomaar een klein dingetje en de truffels lijken me lekker. Terug van weggeweest een
kinderpagina. Zal deze gelezen worden?? Bij onze geweldige leuke buurtactiviteiten
is ook weer een plantenbeurs in aantocht. Kijk snel bij de agenda.
Opvallend is dat de werkgroep nieuwbouw een oproep doet voor een bijdrage.
De bijdrage gaat gebruikt worden om de bezwaren tegen de nieuwbouwplannen aan
een onafhankelijke rechtbank
voor te leggen. Daarnaast is er
een nieuwsbrief binnengekomen
waarin aangegeven staat dat er
al zeer snel gestart wordt met
het slopen.
Het was weer een gezellige
redactievergadering en hopelijk
vinden jullie het een leuke krant
Veel leesplezier en tot Rochus!

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14 040

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers
i.wagemakers@eindhoven.nl

tel: 2388319

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44
info@polyground.nl

Kopij Rochusnieuws
Begin mei 2011 verschijnt de volgende
Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en
met woensdag 18 april a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint
Jorislaan 18 of Willem van Hornestraat 19.
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Else Bruinink
wint verhalenwedstrijd
Books 4 Life Eindhoven
Eindhoven, 13 maart 2010 – Op zaterdag 12 maart
heeft Books 4 Life Eindhoven -een tweedehands
boekwinkel voor het goede doel- de prijswinnaars van
haar verhalenwedstrijd bekend gemaakt. Het winnende verhaal ‘Een meesterlijke zet’ is in de week van 14
maart aan klanten in de winkel uitgedeeld.
Boeiend, verfrissend en origineel was het jurycommentaar op het
winnende verhaal, geschreven door Else Bruinink uit
Eindhoven. De gedeelde tweede plaats was voor de verhalen
van Joos Halmer uit Eindhoven en Paul van der Horst uit
Maastricht. De jury, bestaande uit Natalie Koch (schrijfster),
Roel Smits (schrijver), Petra Paulides (lid Provinciale staten),
Stefan Kleintjes (schrijver, directeur Kenniscentrum
Borstvoeding) en Eva Krap (schrijfster, recensent) had de lastige taak een keuze te maken uit de ingezonden verhalen. Het
thema van de wedstrijd was Portret van een Wereldverbeteraar.

Else Bruinink winnaar van de verhalenwedstrijd

Uitnodiging aan alle buurtbewoners
Op 28 april is er weer een Algemene Leden Vergadering
Locatie:
Het buurthuis.
Tijd:
20.00 - 22.00 uur
Iedereen is uitgenodigd!
Alle commissies zullen kort vertellen waar ze op dit moment
mee bezig zijn. Daarna willen we samen met iemand van de
gemeente praten over betaald parkeren in de wijk.
(Dit is nog onder voorbehoud).
We sluiten af met een gezellige borrel.
Gedeelde 2e plaats voor Paul van de Horst (links) en Joos Hamer (rechts).

Voor U geknipt...

Gemeente niet in Groot
Eindhoven
vrijdag 18 maart 2011
EINDHOVEN - Publicaties van de
gemeente Eindhoven worden vanaf
20 april niet meer in weekblad
Groot Eindhoven gepubliceerd.
In plaats daarvan gaat de gemeente de bekendmakingen publiceren op haar eigen
website eindhoven.nl . Door te stoppen
met de wekelijkse advertentiepagina's in
het papieren weekblad bespaart de gemeente dit jaar 61.000 euro. Vanaf volgend jaar levert de nieuwe manier van
publiceren een structurele besparing van
110.000 euro op.

Graag tot dan, het Buurtbestuur
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Hallo Rochusbuurt bewoners,
graag willen wij ons even voorstellen!

Mocht je trouwens die TV- uitzendingen gemist hebben dan
kun je altijd terecht op onze website www.studio040.nl bij
"040gemist". De uitzendingen zijn ook te verkrijgen op dvd
via de webwinkel. En gebruiken jullie al onze druk bezochte
webagenda? Je kunt er gratis en zelfstandig je buurt activiteiten
in zetten. Kortom Studio040 op de huid van de stad, en we
hopen dat jullie snel een kijkje gaan nemen!
TV Frequenties UPC: 256.0 MHz en via UPC digital op
kanaal 31 TV Frequenties Onsnet: 792 MHz en digitaal via
kanaal 61+
Radio Frequenties Ether: 94.0 MHz en 106.6 MHz /
Frequentie UPC (in Eindhoven) 94.4 MHz/ Frequentie
Onsnet (in Eindhoven)105.3 MHz

Wij zijn de stadsomroep van Eindhoven; Studio040
(voorheen bekend als E-FM, E-TV of Omroep
Eindhoven). Sinds december 2010 hebben wij een
nieuwe naam en een nieuw jasje. We zijn er voor jullie!

Voor meer informatie:
e-mail; myrthe.velter@studio040.nl, tel:(040) 750 55 00
Studio040, Postbus 2262, 5600 CG Eindhoven.
www.studio040.nl.

Dagelijks brengt Studio040 op radio en TV het nieuws uit Het meest actuele Eindhovense nieuws op uw website?
Eindhoven. Hier zit regelmatig een TV- item uit een buurt bij. Kijk dan op : www.studio040.nl/externe/organisatie/
Jullie buurt is zeker aan de beurt geweest de afgelopen tijd!
nieuws-op-jouw-site

De klassieker van
‘onze Willem’
De klassieker van Willem is pak ‘m beet 50x zo oud
als Willem zelf ! Zijn moeder is de oorspronkelijke
eigenaar, maar maakte er al zo’n 29 jaar geen gebruik
meer van.
Toen de oma van Willem de ‘oude’ babyspullen van zolder ging
halen voor haar pasgeboren kleinkind, kwam ook deze
klassieker tevoorschijn: de Fisher Price Activity Center voor
in de box. Zonder flikkerende lampjes en batterij gestuurde
melodietjes. Gewoon zo’n eenvoudige mechanische met een
draaischijf van een telefoon, de kop van Jut en een op en neer
verend zonnetje. Willem blij, Papa en mama blij!
Lisanne

BOBLINE
hair & beauty

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

Rochus Plantenbeurs
28 mei 2011
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Rochus Culinair

Truffels

Het is al weer even geleden dat er een plantenbeurs is
geweest. Dit jaar is het weer zo ver: op zaterdag 28 mei.

Pasen is in zicht, dus dan past een chocolade-recept.
Onwijs makkelijk, maar zó ontzettend lekker: truffels!
Het recept is voor een grote hoeveelheid, maar je kunt
De spelregels zijn heel eenvoudig: heb je zaden, zaailingen, de smaken en glazuur veranderen om zo verschillende
stekjes of planten waar je van af wilt dan kun je deze ruilen met soorten te maken.
anderen. Dus ben je flink aan het werken in de tuin, je bent aan
het scheuren of aan het delen, houdt het apart en kom naar de Ingrediënten:
plantenbeurs. Wie weet wat je zelf weer mee naar huis neemt. 1 pakje (200 gram) roomkaas, op kamertemperatuur
350 gram poedersuiker, gezeefd
Dus: zaterdag 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur plantenruilbeurs 500 gram pure chocola, gesmolten
1 ½ theelepel vanille
bij het buurthuis aan het Rochushofje.
Het bestuur van de Rochus buurtvereniging zal zorgen voor
een drankje. Heeft u geen planten voor de plantenbeurs, dan
kunt U ook aan komen voor een praatje en-of drankje.
Heb je vragen, dan kun je bellen of mailen naar:
Catherine Marie, Rochusstraat 63, tel. (040) 212 49 43,
e-mail; C.Marie@riseindhoven.nl
Of
José Raaijmakers, Hoefkestraat 8, tel. (040) 211 50 59,
e-mail; jose.albert@wanadoo.nl

Bereidingswijze:

Klop in een grote kom de roomkaas glad. Klop gelijkmatig de
poedersuiker tot het goed gemengd is. Roer de gesmolten chocola en vanille erdoor tot je geen strepen meer ziet.
Zet ongeveer 1 uur in de koelkast. Maak balletjes van 2,5cm.
Rol de truffels in gemalen walnoten (of andere gemalen noten).
Voor andere toevoeging van likeur of andere smaken, laat je de
vanille weg. Verdeel truffels in 3 porties. Voeg 1 eetl likeur
(amandel, koffie, sinaasappel) aan ieder deel toe; meng goed.

Al 30 jaar een vert
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KidsTalk estafette
Deze week in kids-talk heeft Jet van Vorstenbos haar
buurmeisje de “kidstalk”-vragen gesteld. Dus deze
week zijn de antwoorden van Loes Adriaans.
Wie ben je?

Ik ben Loes en ik ben 8 jaar oud. Mijn vader en moeder zijn
Johan Aadriaans en Karin Hoen.
Ik ga naar de Hasselbraam en zit in groep 4.
Wat is je lievelings……….:

Ik vind rekenen het leukste vak op school. Ik ben dol op friet.
Het liefst ga ik naar Griekenland op vakantie. Het lekkerste
snoepgoed zijn zure matjes. Paars is mijn lievelingskleur. En
op TV kijk ik graag naar Victorius. Het leukste dier vind ik
een hondje.

Loes Adriaans

Waaraan heb je een hekel?

Kinderpagina!!!!???

Wat zijn je hobby’s?

Heeft de Rochusnieuws ook jonge lezers? Kidstalk denk
ik wel. Dat wordt ook door jonge schrijvers gemaakt.
De rest van de krant wordt gemaakt door buurtbewoners
die geen 20 jaar maar net wat ouder zijn.

Ik heb een hekel aan ruzie.

Mijn hobby’s zijn dansen en hockeyen.
Wat is een goede/slechte eigenschap?

Ik heb veel vriendinnen. Een slechte eigenschap is dat ik
‘s-morgens niet snel uit bed kom.
Van welke muziek hou je?

Ik hou van Justin Bieber.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?

Ja ik vind de Rochusbuurt leuk, omdat er veel vriendinnen
wonen
Wie zou je willen zijn?

Ik zou wel Miley Cyres willen zijn.

Wat wil je later worden?

Juf

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

De volgende keer wil ik Iris Zweerman interviewen.

Toen een vader ons vroeg of zijn dochter een tekening mocht
opsturen dachten we meteen aan een kinderpagina. Het lijkt
ons leuk die weer nieuw leven in te blazen. Wat kan er op zo`n
kinderpagina? Het leukste zou zijn als jullie zelf wat insturen.
Dus aan alle kinderen in de Rochusbuurt, stuur:
- Verhaaltjes van wat je hebt meegemaakt
- Moppen
- recepten van iets lekkers
- Tekeningen
- gedichtjes
- knutsel ideetjes
- puzzel, raadsel of rebus
- of iets anders
Stuur dit naar rochusnieuws@gmail.com
Beste ouders, zouden jullie dit je kinderen willen laten lezen of
vragen of ze wat op willen sturen? Als ze het een goed idee
vinden horen we dat ook graag.

Buurthuis huren?
Zoekt u een ruimte voor activiteiten
als 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-commercieel
€30,- commerciele activiteiten
Het buurthuis is niet beschikbaar
voor feesten of partijen.
Info: 2115059 info@rochusbuurt.nl
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Ei met haar
Wat heb je nodig:

• een hardgekookt ei
• zaadjes van tuinkers

Paashaasbroodjes met paasei
Schattige paashaasbroodjes die een ei omklemmen. Dankzij de
witbroodmix – ook voor kinderen gemakkelijk te maken.

• watten
• viltstiften

Met Pasen heb je vast wel een hardgekookt ei maar ook als het
geen Pasen is kan je wel aan een ei komen. Teken een leuke kop
op het ei.
Sla alleen het topje eraf en eet het ei leeg.

Doe wat watten in de lege dop, doe er wat water bij en leg de
zaadjes erop.
Zet het ei, in een eierdopje, in de vensterbank.
Zorg ervoor dat de watten steeds vochtig blijven en na een
paar dagen zal het zaad ontkiemen.
En zie daar: HAAR!
Moppen hoekje

Wat zegt een dom blondje tegen een koe als die boe zegt?
‘Doe niet zo gek, ik heb je al lang gezien!”
Vraag:
Wat is rood en kan ontploffen?
Antwoord: Knalrood
Vraag:
Waarom ligt een konijntje altijd vroeg in bed?
Antwoord: Omdat het maar twee tandjes hoeft te poetsen
Wat is geel, en levensgevaarlijk als het in je oog komt?
Vraag: 	
Antwoord: Een trein

Benodigdheden.

1 pak witbroodmix
300 ml koud water
20 gram boter
bakpapier
4 eieren
poedersuiker
enkele rozijnen

Bereiden Bereid het deeg volgens de verpakking. Laat het in
een kom – afgedekt met plastic – 10 minuten rijzen op kamertemperatuur. Kook in de tussentijd de eitjes zacht tot medium
( 3 minuten kooktijd ) en spoel ze af met koud water.
Laat de kids de haasjes maken. Deeg uitrollen met de deegroller op een met bloem bestoven aanrecht. Snij een haasvorm
van ca.15 cm hoog uit met twee gespreide armpjes. Maak eventueel een sjabloon van papier indien de kinderen moeite hebben met de vorm. Leg de uitgesneden vorm op een bakplaat
met bakpapier. Leg een ei op de paashazenbuik en vouw de
paashaasarmpjes er omheen.
Als alle hazen klaar zijn, kunnen de kids van het overgebleven
deeg nog wat leuke fantasiebroodjes maken. Leg een schone
theedoek over de bakplaat en laat de hazen en fantasiebroodjes
nog 45 minuten narijzen. Verwarm de oven 10 minuten voor
op 220ºC. Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak
de broodjes in 15 minuten gaar en bruin.
Doe twee eetlepels poedersuiker in een schaaltje met twee
theelepels water. Bestrijk de haasjes met een laagje glazuur.
Met de rozijnen kun je oogjes en een neusje maken. Gebruik
het suikerglazuur om ze vast te plakken.
Even laten uitharden en bij het ontbijt serveren.

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

www.pikado.nl
dinsdag schoteldag
donderdag pizzadag,
pizza’s vanaf €5,50
zaterdag pastadag

Alle dagen geopend
van 14:30-0:30uur,
u kunt bij ons pinnen!
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In de buurt van kunst
In deze rubriek wordt kunst uit de Rochusbuurt belicht.
Vandaag aandacht voor de kunstuitleen aan de Geldropseweg 58a.
Voluit: Kunstuitleen Eindhoven beheerd door de stichting Kunstenaar &
Konsument. Het doel van deze stichting is om kunstenaars meer
bekendheid te geven. Een toelatingscommissie bepaalt welke werken
geaccepteerd worden. Dit op grond van kwaliteit en achtergrond
(kunstacademie, professionaliteit etc).
Ik heb gesproken met Ineke van der Hoef,
één van de vele vrijwilligers. En telefonisch contact gehad met Lex Bardie,
coördinator bij de stichting.
Als je binnen komt valt meteen de grote
hoeveelheid en enorme diversiteit aan
kunstwerken op. Abstract, figuratief, realistisch. Paintbrush, aquarel, grafiek,
beelden; het is er allemaal. Naast de ruimte die je vanaf de straatkant kunt zien,
zijn er nog een gang en twee andere ruimtes, gevuld met voornamelijk schilderijen.
Daardoor staat er echt voor ieder wat
wils. De foto’s bij dit artikel tonen een
kleine selectie en hieraan kun je al de
grote variatie zien.

Whazz dah

Zoals het woord al zegt, kun je er kunst
lenen. Hiervoor betaal je een klein bedrag
aan huur. Je huurt telkens voor drie maanden en kunt na elke periode zelf kiezen
of je al dan niet een volgend werk huurt.
Bovendien kun je huren met spaartegoed,
waarbij de huur iets hoger ligt en de ‘overwaarde’ in een spaarpotje gaat.

Op een koude dag ergens begin februari
in de Rochusstraat zie ik dit monster en
denk: Abraham?
Maar wel een originele, het lijkt een zelfgemaakte, een hoop werk en... je kunt er
een hoop lol aan beleven. Wie (welke
man) werd er 50? Gefeliciteerd! Kan er
een fotootje naar het Rochusnieuws van
de jarige en van het feest?

De kosten worden bewust zo laag mogelijk gehouden. Dit kan door met vrijwilligers te werken, geen website te hebben,
geen catalogi te maken etc. Zo kan de
huurprijs laag gehouden worden en de
doelstelling van de stichting optimaal
bereikt worden.
Ik zou zeggen: loop eens binnen en kijk
op je gemak rond. Neem eventueel je
kinderen mee om ook iets uit te zoeken.
De vrijwilligers kunnen je helpen een
keuze te maken.
De openingstijden zijn: woensdag,
donderdag en vrijdag van 12.00 tot 18.00
uur. En zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (040) 211 76 46.
Marga

Zo kun je, mocht je dat willen, de aanschaf van een kunstwerk bij elkaar
sparen. De voordelen zijn duidelijk; je
kunt elke drie maanden een ander kunstwerk (of meerdere) in huis halen. En als
je overweegt een kunstwerk te kopen,
kun je eerst proberen of het echt wel bij
je smaak en interieur past.
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Situatie
Geldropseweg

Buurtpreventie
Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk
St. Jorislaan 88

In de vorige krant werd een oproep gedaan of iemand iets kon vertellen
over de herinrichting van de Geldropseweg. Er zijn twee reacties geweest
een van Roland Heijman en een van Albert van der Grinten.
Hieronder zijn deze weergegeven.
Roland gaf aan
meer dat de gemeente eerst een
verkeersplan wil
maken
voor
Eindhoven en omgeving (incl openbaar
vervoer,
op- en afritten van
snelwegen, noordoostelijke tak van
de 'ruit' etc).

De Geldropseweg in rustiger tijden, 1916

Albert gaf aan dat er een werkgroep
Geldropseweg lange termijn is geweest.
Er ligt een prachtig plan van stedenbouwkundig bureau Tarra met een voorstel tot
herinrichting Geldropseweg.
Dit onderzoek is betaald door de gemeente en vervolgens is de werkgroep
gestopt. Is er interesse in een stukje
geschiedenis over deze plannen dan kan
de redactie bij een buurtbewoner die in
de werkgroep zat informeren.

Geopend van maandag
tot en met zaterdag
Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl

Dit ivm milieueisen; onze binnenstad is te vuil en
het verkeer moet
dus teruggedrongen
worden. Er zijn veel partijen die daarbij
betrokken (willen) worden. Vandaar dat
pas eind dit jaar het verkeersplan op dit
hoge nivo rond is. Helaas moest dus het
overleg met de betrokkenen (winkeliers,
buurtbewoners en buurtverenigingen),
dat al 5 jaar duurt, stilgelegd worden.

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

Geldropseweg moet komen.
Dat heeft dan ingrijpende gevolgen voor
de inrichting van de Geldropseweg
vandaar dat eerst het verkeersplan
op hoog nivo gemaakt moet worden
Dit verkeersplan houdt ook een beslis- voordat verder gepraat wordt over de
sing in over de komst van hoogwaardig inrichting van de Geldropseweg met
openbaar vervoer tussen Eindhoven en de betrokkenen.
Geldrop. Het zou kunnen dat die over de

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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[maart2011]

Start wijkvernieuwing Blauwververij
Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de nieuwbouwplannen bij de Blauwververij.

Nieuwbouw

Op het binnenterrein tussen de Jorislaan, Romerohof en de
Hoefkestraat gaat Wooninc. circa 34 nieuwe woningen en
appartementen realiseren. Het gaat om verschillende typen,
zowel huur als koop. Op de website www.nieuwbouwrochusbuurt.nl vindt u informatie over dit project.
Sloop fase 1

In april starten we met de eerste fase van de sloop. Fase 1 van
de sloop betreft de loods, de gevels van de afgebrande woningen
en de garageboxen aan de Sint Rochusstraat en de woning
st. Jorislaan 72. Grenst uw woning of tuin aan een te slopen
pand, dan wordt u deze week benaderd voor een afspraak.

Verkoop

Medio 2011 start Wooninc. de verkoop van de woningen
en appartementen in de Blauwververij op. Als 70% van de
woningen is verkocht, starten we met de bouw. We bouwen alle
woningen in één fase. Heeft u interesse in een nieuwbouw
woning en wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen?
Schrijf u dan geheel vrijblijvend in op:
www.nieuwbouwrochusbuurt.nl
Vragen

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op ons Klant Contact
Center via (040) 265 44 00 of info@wooninc.nl.

Sloop fase 2

De 2e fase wordt naar verwachting in de tweede helft van 2011
gesloopt. Dit is afhankelijk van de voortgang van de verkoop.
Het gaat om de volgende woningen en
bergingen:
• Romerohof 14,15 en 16
•	De bergingen en linkerzijde van de
Blauwververij
•	De bergingen van Romerohof 9, 10
en 11 en Tuinstraat 9, 9a, 11, 11a, 13b,
13c, 15.
Voor de sloop van fase 2 wordt alvast
een asbestinventarisatie gedaan. Aquatest
voert deze asbestinventarisatie uit. Zij
Kwaliteit
benadert u voor een afspraak.

Schoenmakerij
Hans Bonnema
is
onze garantie

Sloop fase 3

Als de nieuwbouw geheel is opgeleverd
herontwikkelen wij de laatste fase. Het
betreft hier de woningen Romerohof 9
t/m 12 en de bergingen van Romerohof
1 t/m 8 en Tuinstraat 9b, 9c, 11b, 11c,
13, 13a.

Geldropseweg 115
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De nieuwbouwplannen van
Wooninc. in de Rochusbuurt
Drie jaar lang heeft het geduurd, Veel buurtbewoners hebben bezwaren
ingediend, maar er is nauwelijks iets mee gedaan. De rommel in de
buurt neemt langzaam toe. We zijn het beu; er moet iets gebeuren.
En dat kan, en dat kan ook heel snel! Maar als we niets doen krijgen we
dit: Het is niet goed en kan veel beter!
Hoefkestraat-Geldropseweg

Deze afbeelding is een weergave van de oorspronkelijk plannen van Wooninc voor
het terrein Hoefkestraat- Geldropseweg’. Inmiddels zijn er wijzigingen in de plannen
doorgevoerd. Het concept van de plannen is echter onveranderd.
Blauwververij-Romerohof

Hallo buurtkrant
In het laatste Rochusnieuws stond
een vraag van de Redactie wat de
stand van zaken is mbt de
Geldropseweg. Hieronder uitleg.
De gemeente moet eerst een verkeersplan maken voor Eindhoven en omgeving (incl openbaar vervoer, op- en
afritten van snelwegen, noord-oostelijke
tak van de 'ruit' etc). Dit ivm milieu-eisen; onze binnenstad is te vuil en het
verkeer moet dus teruggedrongen worden. Er zijn veel partijen die daarbij betrokken (willen) worden. Vandaar dat
pas eind dit jaar het verkeersplan op dit
hoge nivo rond is. Helaas moest dus het
overleg met de betrokkenen (winkeliers,
buurtbewoners en buurtverenigingen),
dat al 5 jaar duurt, stilgelegd worden.
Dit verkeersplan houdt ook een beslissing in over de komst van hoogwaardig
openbaar vervoer tussen Eindhoven en
Geldrop. Het zou kunnen dat die over
de Geldropseweg moet komen. Dat
heeft dan ingrijpende gevolgen voor de
inrichting van de Geldropseweg, vandaar dat eerst het verkeersplan op hoog
nivo gemaakt moet worden voordat verder gepraat wordt over de inrichting van
de Geldropseweg met de betrokkenen.
Groet,
Roland Heijman, Rochusbuurtvereniging

Deze afbeelding is een weergave van de oorspronkelijk plannen van Wooninc voor
het terrein ‘Blauwververij- Romerohof ’. Inmiddels zijn er wijzigingen in de plannen
doorgevoerd. Het concept van de plannen is echter onveranderd.
Dit is het moment om er nog iets aan te doen. De bezwaren zijn ingediend bij de
gemeente, een van de makers van de plannen. We gaan deze nu voorleggen aan een
onafhankelijke rechtbank. Maar dat kost veel geld. Wij hopen dat u daaraan ook uw
bijdrage wilt leveren. We doen het uiteindelijk voor maar een ding: een nog betere
Rochusbuurt, ook voor U.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening: 35 50 029, t.n.v. Rochusbuurt te
Eindhoven. Onder vermelding van: Beroepszaak.
Namens de Werkgroep Nieuwbouw van de Rochusbuurtvereniging, Frank van der Laak
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Puzzel

Agenda Rochusbuurt 2011

• Algemene Leden Vergadering
donderdag 28 april
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zondag 26 juni

• Running Dinner
zaterdag 5 november
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• Rommelmarkt
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• Plantenruilbeurs zaterdag 28 mei

i

l	b	o	b	w

grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag
12, 26 april en 10 mei

Groene bak

Streep de onderstaande woorden van het laatste krantje uit de puzzel.
De resterende letters vormen dan de oplossing:

	ANTIQUEIRE – BLOEM MARIE – BOBLINE – BONNEMA –
CARAVELLE – COR DE BRUIN – DE CLUB – HELEBOEL –
HENK – INEZ – JAC – JORIS – KOEN – PICADO – ROLAND –
SINTJORIS – SLIKKER – T HOEFKE – TOINE – TV
CENTRUM – VAN GEMERT – WINTERS

Dinsdag
5, 19 april en 14 mei

Oud papier
Woensdag
13, 27 april en 11 mei

Plastic, Glas
Dagelijks, parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg

Succes, Cor van der Linden of Albert Heijn, Leenderweg.

oplossing puzzel: Onze Rochusbuurt is prima

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging 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

