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Algemene ledenvergadering, 
van donderdag 28 april j.l.
Rond 20.00 uur kwamen ’n aantal mensen eens binnengeschuifeld in het 
buurthuis. Zoals bekend staat ook de Rochusbuurt bekend om zijn 
“Brabants kwartierke”. Dus om 20.15 uur kon de vergadering van start 
gaan. Eerst werd het bestuur voorgesteld door Toine de nieuwe voorzitter. 
Albert schuift de taak als secretaris door aan Gijs. Albert blijft wel een rol 
spelen als contactpersoon voor de nieuwbouwcommissie. Roland blijft 
voorlopig penningmeester maar stelt deze erg graag ter beschikking. Wie 
wil zijn stokje overnemen? Carlijn en Ine blijven bestuursleden die hand-
en spandiensten verlenen.

Daarna werd er een rondje gedaan om elkaar voor te stellen. Het rondje duurde dan 
ook niet erg lang aangezien inclusief  het bestuur er 13 buurtgenoten aanwezig waren. 
Gelukkig waren er twee nieuwe gezichten die sinds enkele maanden in de Hoefkestraat 
wonen. Ze werden extra welkom geheten. Altijd fijn om nieuwe binnenkomers te 
zien tijdens ’n vergadering of  andere activiteit.

Na dit kennismakingsrondje kregen de contactpersonen van verschillende commis-
sies het woord.
Allereerst kon Aagje vertellen. Zij is van 'de speeltuincommissie'. De speeltuin is nu 
1 ½ jaar vernieuwd en men is er superblij mee. Het groen, wat destijds beloofd was 
door de gemeente laat nog even op zich wachten. Toch wil men binnenkort beginnen 
met het planten van grote heesters, zoals forsythia's, seringen. Wel met de afspraak 
dat de bewoners die aan het speeltuintje grenzen ook af  en toe hun sproeiers in de 
speeltuin willen zetten. Er komt een stoeptegelpaadje zodat de kinderen toch door 
het groen kunnen lopen maar wel via het pad. Laag groen is wel beloofd maar laat 
nog wat langer op zich wachten. Dit heeft dus nog een staartje!
Met de vraag vanuit het publiek of  er ook verlichting komt, kon Aagje niet op 
antwoorden.
Een andere activiteit wat er misschien binnenkort in de speeltuin gehouden wordt is 
camping “De Rochus”. Iedereen is van harte welkom om te komen kamperen. Neem 
je tent, slaapzak en closetrol mee en maak er een dolle boel van. De datum is nog niet 
bekend maar hou het in de gaten.

Lees verder op pagina 3

Zaterdag 6 augustus gaat het 
gebeuren! Camping “De 
Rochus” opent voor het eerst 
haar poorten. 
Voor 1 nacht kun je je tentje opzetten 
in de speeltuin.Vanaf  15:00 uur is de 
camping geopend. Op zondag om 
11.00 uur moet je weer uitgecheckt 
zijn. Omdat het een mini-camping is 
moet je je aanmelden. VOL is VOL!
Aanmelden kan bij Aagje.
Deelname is gratis, maar drinken, 
avondeten en ontbijt moet je zelf  mee-
nemen. Van al het meegebrachte eten 
wordt een groot buffet gemaakt, dat 
we samen opeten. Dat geldt ook voor 
het ontbijt. 
Het zou leuk zijn als iedereen eigen 
spelletjes meeneemt, die je normaal 
ook op een camping zou doen. Bij 
slecht weer vermaken we ons in het 
buurthuis.
Wil je niet camperen ben je natuurlijk 
welkom voor een campingborrel!!
 
Vragen?
Aagje: 0652437282,
aagje77@gmail.com
Carlijn:040-2125512,
carlijnjoost@hotmail.com 

Camping 'De Rochus'
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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
Wat een lente, wat een weer! Bij tijde van dit schrijven alleen maar droog, droogte en 
veel zon. Iedere keer als het weer voorjaar wordt is het weer feest in het hoofd: de 
komende nieuwe zomer met de vakantie, het lekker warme weer en de uitjes op het 
terras, in eigen tuin of  lekker in de stad!
Het Rochusnieuws doet lekker mee: we brengen weer een nieuw lentenummer.  
De plantenruilbeurs is zeer binnenkort, terug van weggeweest, al best lang geleden; 
ik weet dat er nog talloze planten in mijn tuin groeien en bloeien, overgehouden van 
de vorige ruilbeurs.
Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat dit nummer vergezeld gaat van een heuse 
sticker, een ja-sticker. Doel hiervan leest u hier in het Rochusnieuws. We zijn  
benieuwd naar uw reactie! Dan een primeur: we hebben een intentieverklaring om 
artikelen over en weer te gaan plaatsen van de Iriskrant, de buurtkrant van de Iriswijk, 
de wijk die zo nauw verwant is met “ons”! 
Dan verder natuurlijk de vaste rubrieken die u van ons gewend bent: Whazzdah, de 
recepten, puzzel, kinderpagina en nog veel meer!

Tot ziens, tot Rochus!

 

Kopij Rochusnieuws

Begin juli 2011 verschijnt de volgende Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met 
woensdag 22 juni a.s. mailen aan:  
rochusnieuws@gmail.com of  afgeven op Sint Jorislaan 18 
of  Willem van Hornestraat 19.

De redactie van het Rochusnieuws heeft veel plezier in haar werk. De vergaderingen zijn gezellig 

en de samenwerking levert telkens weer een krant op. Toch voelt Henk zich soms wat eenzaam 

tussen vier vrouwen. Daarom deze vraag: welke man wil ons team komen versterken? Oh ja; 

vrouwen zijn ook welkom!

 vraag & aanbod: redactie zoekt man



mei 2011   |   Rochusnieuws 118   |   pagina 3

Suzan kwam vertellen over de twee activiteiten die staan te ge-
beuren dit jaar vanuit 'de activiteitencommissie'. De 
Rommelmarkt/Rochusmarkt is op 26 juni en Running Diner is 
op zaterdag 6 november.Deze laatste activiteit gaat samen met 
de Iriswijk. Dat wordt wel heel hard rennen! Uiteraard komen 
hierover nog flyers en komen deze activiteiten in het 
Rochusnieuws te staan.
Het 'Rochusnieuws' werd vertegenwoordigd door Henk. Hij 
vertelde dat de redactie uit 6 leden bestaat, maar zeker nog één 
persoon erbij zou enorm welkom zijn. Het liefst een man aan-
gezien hij al jaren als enige man in de redactie zit.
Een ja sticker voor het Rochusnieuws. Dat staat er te gebeuren, 
volgens Henk. In deze editie van het Rochusnieuws vind je een 
sticker met de tekst erop of  je het krantje graag in je bus ziet 
vallen. Het is al jaren een discussie of  de bezorgers/sters bij de 
huizen waarop een nee/nee sticker staat of  er wel een krantje 
in de bus gedeponeerd mag worden. Dus mensen, als je graag 
de Rochuskrant wilt ontvangen en toch een nee/nee sticker op 
je deur hebt staan, dan moet je deze sticker erbij plakken.
Een “JA”voor de buurtkrant. Dat wil ook zeggen een “JA”voor 
de buurt. Want hoe dan ook, belangrijk nieuws uit je eigen  
omgeving, dat is pas echt nieuws. Toch?
Een fusie met de krant van de 
Iriswijk staat er niet aan te komen 
maar wel uitwisselingen van arti-
kelen. Zo worden we op de hoog-
te gehouden van elkaars 
activiteiten, beslommeringen en 
roddels. Het wordt straks nog 
een LAT relatie aangezien we 
ook al tijdens de Running Dinner 
aan elkaar mogen snuffelen.

Roelof  van de bewonerscommis-
sie Romerhof' en Walter van de 
Buurtpreventie deden verslag 
over het overleg dat ze hebben 
gehad over de groeninrichting 
van de nieuwbouwterreinen met 
Wooninc., bouwmanagementbureau Rooymans van Boxtel en 
de landschapsarchitect. Er is heel duidelijk gesteld door de 
commissie dat er zeker aandacht moet zijn voor de jeugd, ver-
lichting en heel veel groen.
Of  toekomstige bewoners die de huizen kopen ook nog in-
stemming mogen hebben over hun woonomgeving is de vraag.

Buurtpreventie: de veegactie is niet geheel geslaagd. De bewo-
ners laten vaak hun auto staan zodat de veegwagens er niet bij 
kunnen. De vraag was ook waar de auto’s neergezet moeten 
worden als er zo’n actie komt. Er moet meer handmatig ge-
veegd worden, volgens Walter. Ben je bang dat je stokrozen of  
klaprozen met de veeg verdwijnen, dan kun je zelf  een 1½ 
stoeptegel eruit halen als zogenaamde 'voortuin'. Dan mag er 
daar niet geveegd worden, schijnt!!!
Een vraag vanuit het publiek hoe lang auto’s mogen blijven 
staan op een parkeerplaats was het antwoord, zolang de auto-
mobilist belasting betaald mag de auto blijven staan. M.a.w. als 
een auto maandenlang voor jouw deur staat in beroerde staat 
dan heb je als buurtbewoner niets te zeggen en mag jij je auto 
elders neer zetten.
Wat te doen met graffiti? Meteen melden. Hoe meer meldingen 
van vandalisme hoe eerder er iets aan gedaan kan worden.
Er werd ook nog even een vraag gesteld over de gele kaarten. 
Volgens de straatcoördinatoren en de hoofdcoördinator, 

Walter, krijgen ze weinig tot geen gele kaarten meer binnen. 
Deze kaarten vullen mensen in als er iets te melden valt in de 
buurt, b.v. diefstal, vandalisme of  ander crimineel gedrag.
Zijn de gele kaarten op, of  hebben wij een superbuurt met  
weinig criminaliteit? Ik hoop het laatste!
En als laatste in de rij van de commissies nam Albert het woord 
namens 'de nieuwbouwcommissie'. Wanneer er plannen komen 
en die we ook daadwerkelijk mogen aanschouwen in drie-
dimensionale sferen hangt af  van de rechtszaak. Ruim 2 jaar 
geleden hebben een aantal bewoners bezwaar aangetekend  
tegen de nieuwbouwplannen. Deze zaak zou plaatsvinden op 
30 maart jl. De gemeente Eindhoven vond dat het toch te  
weinig tijd had gehad om alles goed uit te zoeken en de rechts-
zaak is uitgesteld tot 20 mei. Maar inmiddels heeft de gemeente 
alweer uitstel gevraagd. Dus…wie zal het zeggen wanneer men 
begint met het daadwerkelijke bouwen.

Inmiddels heeft de nieuwbouwcommissie een advocaat ter 
hand genomen. Gelukkig zijn er heel wat mensen geweest die 
in hun buidel getast hebben en de nodige duit in het zakje  
gedaan hebben. Een advocaat moet tenslotte ook brood op de 
plank brengen en het bestuur van het Rochusnieuws is niet in 

de gelegenheid om zoveel geld 
bijeen te brengen. Met klem  
vertelde Albert dat de commis-
sie absoluut niet tegen de bouw 
is, maar tegen de plannen die er 
nu liggen.
Wilt u meer nieuws volgen over 
de gang van zaken, plak dan de 
sticker “JA”voor de Rochuskrant. 
Dan wordt u zeker op de hoogte 
gehouden.

Nog enkele mededelingen die er 
gedaan werden: 
- Het pand aan de St.Jorislaan 
70 moet ontruimd worden. De 
gemeente heeft fout gehandeld 

in deze zaak om dhr. Foolen een vergunning te verlenen om dit 
pand te laten bewonen. Of  er weer een tegenwerping van deze 
meneer komt moeten we afwachten.
- Zaterdag 27 augustus is er een buurtfeest voor alle bewoners 
van onze buurt. De gemeente heeft 1000 euro beschikbaar ge-
steld voor een aantal buurten, waaronder wij. Het is een stimu-
lering voor de leefbaarheid. We hebben het bedrag graag in 
ontvangst genomen.
- De website is vernieuwd met dank aan Heinz uit de 
Hoefkestraat.
- Tenslotte werd het financieel verslag door Roland uitgelegd.

Tijdens de rondvraag werd de vraag gesteld of  er nu wel of  
geen parkeervergunningen gaan komen. De desbetreffende 
ambtenaar die eventueel op deze avond zijn praatje zou komen 
houden is veranderd van afdeling, dus was niet in staat om te 
komen. Uiteraard wordt iedereen in de Rochusbuurt op de 
hoogte gehouden, en wel in... u raadt het al, in het Rochusnieuws.

Aansluitend werden ’n aantal pilsjes en wijntjes genuttigd. Al 
met al het was een avond met veel informatie maar helaas erg 
weinig mensen.

Dit was een korte impressie van deze avond.
Ine Chatrou

Vervolg van pagina 1
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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

De klassieker van Henk

Het is een kleurig, mahoniehouten beeld, een vogel, 
een tropische vogel. 
Geen papegaai, dat zie je aan de snavel, meer een soort 
toekan.
Het beeld is héél groot, zo'n 1.20 meter hoog. In de winter staat 
ie altijd onder de veranda, want de kleuren worden anders een 
beetje flets
We hebben het beeld gekregen van vrienden, die vonden het 
een beetje té groot voor hun tuin.

Henk

NEE NEE JA Sticker
De bezorgers van het Rochusnieuws kunnen het 
maar niet eens worden: de één doet wel een krant in 
de bus bij een 'NEE-NEE sticker', de ander niet.

Desgevraagd reageren ook bewoners met zo’n sticker ver-
schillend. De één zegt dat hij natúúrlijk geen krant wil want dat 
staat immers op de sticker. De ander zegt dat hij natuurlijk wél 
het Rochusnieuws wil want dat is immers de buurtkrant. Deze 
stickeractie gaat daar duidelijkheid in brengen. Voor deze ene 
keer krijgen werkelijk álle brievenbussen tóch het 
Rochusnieuws. Mocht je geen overbodige huis-aan-huis bla-
den willen ontvangen, maar wél het Rochusnieuws, plak dan 
de 'JA sticker' achter de dubbele 'NEE'. Aan alle 'NEE-NEE' 
stickerbezitters die ongewenst het Rochusnieuws ontvangen 
hebben: excuses voor de volle brievenbussen, het zal vanaf  
heden niet meer voorkomen.

Heb je nog geen NEE-NEE sticker, maar wil je die nu wel 
graag? Hij is te bestellen bij de gemeente per email:  
gericht aan gemeente@eindhoven.nl. Vermeld in de mail uw 
naam, adres en woonplaats en dat u een nee-nee sticker wilt. 
De sticker wordt u dan per post toegestuurd. Afhalen bij de 
balie van het Inwonersplein kan ook
We hopen met onze 'JA sticker' ergernis en papier te sparen.

Veel leesplezier gewenst, 

de redactie van het Rochusnieuws
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Wij zijn toneelgroep Basta!, en wij maken dit jaar 
toneel op lokatie in de Rochusbuurt. Dat wil zeggen 
dat we verschillende scènes op meerdere lokaties 
gaan spelen.
We hebben er al een paar gevonden, maar we hebben uw hulp 
nodig om de lokaties compleet te maken.

Onze vraag is dan ook of  u interesse zou hebben om uw 
woonkamer voor een paar avonden ‘uit te lenen’. Maar mis-
schien woon je in een flat en heb je een etage ‘te leen’? Of  
wellicht bent u in het bezit van een garage of  loods, die wij 
zouden kunnen gebruiken?
De voorstellingen staan gepland van 15 tot en met 19 juni en 
beginnen steeds om 20:00 uur.

Zou u het leuk vinden om aan deze lokatie-voorstelling mee 
te werken, of  wilt u nog wat meer informatie, dan kunt u  
contact opnemen met de regisseur Mireille Verhoeven op telefoonnummer 06-47050795 of  per mail naar milaluna@live.nl  
Meer info over onze amateurtoneelvereniging is te vinden op www.bastatoneel.com 
Alle hulp is meer dan welkom. Wij hopen zeer spoedig van u te horen!

Groetjes, Basta!

Toneel op lokatie in de Rochusbuurt

Een nieuwe, alternatieve, blog over Eindhoven… 
Geschreven vanuit onze eigen Rochusbuurt.

Alternatief ? Wat is er dan anders?
Er bestaan inderdaad meerdere sites over Eindhoven.  De 
meesten brengen echter het nieuws zoals je het ook in kranten 
of  op andere nieuws-sites kan lezen. Ik wil juist iets over 
Eindhoven laten lezen wat je nergens anders vindt. Een andere 
kijk op onze stad, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van een bui-
tenstander. Of  vanuit het oogpunt van een standbeeld. Soms 
met een knipoog, niet wars van enig  sarcasme en zelfspot. 
Doe doelgroep is niet heel groot… 

Hoe kom je aan inspiratie?
Ik woon zelf  in de Rochusbuurt. Ik kijk goed rond in mijn 
buurt, in mijn stad, maar ook in mijn eigen fantasie. Loop eens 
door de stad en kijk eens naar de gevels, kijk eens omhoog i.p.v. 
gefocussed te zijn op de etalages. Er valt genoeg te schrijven 
over Eindhoven; zeker als je ook nog eens een verregaande in-
teresse hebt in de lokale muziek-scene en sport.

Waarom is er een hoofdstuk 'Eindhoven for Dummies?'
Dit is het enige gedeelte in het Engels. Natuurlijk bestaan er 
geen toeristische reisgidsen over Eindhoven… Hooguit een 
paar folders en brochures en enkele bladzijden in de Hollandse 
gidsen. In mijn werkomgeving heb ik veel met expats en bui-
tenlandse bezoekers te maken. Ik merkte dat ze vaak dezelfde 
vragen hebben. Waarom is hier alles Philips? Wat is het verschil 
tussen Nederland en Holland? Ze wilden graag iets meer weten 
van de stad. In “Eindhoven for Dummies” wil ik ze verder in-
lichten. Heb al veel positieve reacties gehad. Dit hoofdstuk is 
echter pas net opgezet, maar samen met de Eindhovense lezers 
wil ik deze digitale gids verder laten utigroeien. Laat jullie input 
dus maar komen.

Rochusbewoner blogt over Eindhoven
Southern Omelet… hoe kom je aan zo’n naam?
Norhternomelet.nl bestond al….

Tot slot
Ik ben pas 2 maanden bezig en heb reeds meer dan 5000 lezers 
mogen begroeten. 
Neem zelf  eens een kijkje op de site en lees de blogs. Met al die 
sociale media om ons heen kon ook ik er niet onder uit… je 
kunt het ook op facebook en twitter volgen. Je leest het alle-
maal op de site.
Er zit geen commerciële doelstelling achter. Mijn drijfveer is de 
lol van het schrijven en de reacties en volgers die het oplevert. 
Laat dus je reactie achter. Positief  of  negatief.
En… mocht je ideeën hebben voor de site, voor onderwerpen 
of  misschien eens een gastblog willen schrijven dan laat het me 
maar weten.

Dus…  waar hebben we het uiteindelijk over?
internet: www.southernomelet.nl
e-mail: southernomelet@gmail.com
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Beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen de vrijstellingsbesluiten 
Nieuwbouw: 20 mei 2011. In april en mei van 2008 hebben 76 bewoners 
uit de Rochusbuurt zienswijzen (lees bezwaren) ingediend tegen het 
voornemen van het college van B&W, de nieuwbouwplannen van 
Wooninc. vrij te stellen van het geldende bestemmingsplan. In februari 
2009, na het aanbrengen van één enkele wezenlijke aanpassing ging 
B&W definitief  akkoord met de plannen van Wooninc. De 
Rochusbuurtvereniging heeft op 25 maart 2009 beroep aangetekend bij 
de bestuursrechter in Den Bosch tegen deze beslissingen.
 
Onlangs kregen we bericht dat deze beroepszaak zou dienen op 30 maart 2011 voor 
een meervoudige kamer, sector bestuursrecht. Inmiddels is deze zaak verdaagd naar  
20 mei omdat de verweerder (de gemeente) meer tijd nodig had om zich op deze zaak 
voor te bereiden.
Mede omdat Wooninc. aangekondigd heeft verschillende bouwvergunningen ge fas-
eerd te gaan aanvragen, heeft de werkgroep Nieuwbouw getracht geld bijeen te sprok-
kelen om voor het voeren van deze beroepsprocedure een advocaat in de hand te 
nemen. Zij heeft daarvoor alle inzenders van zienswijzen persoonlijk bezocht. Van de 
76 indieners van zienswijzen bleken er een aantal op één adres te wonen en waren er 
inmiddels ongeveer 20 verhuisd. Daar tegenover staat dat ruim 10 personen zich  
spontaan hebben gemeld - ondanks dat zij destijds geen zienswijzen hadden ingezon-
den - om mee bij te dragen in de kosten van een advocaat. 
Deze aktie is een succes geworden. Naast veel blijken van waardering hebben wij ruim 
€ 2.300,- opgehaald, daarmee is het beoogde bedrag ruimschoots overtroffen. Voorlopig 
houden we dat in kas, zodat we eventueel ook mee kunnen in een hoger beroep, of  
voor het eventueel instellen van een voorlopige voorziening (= het stilleggen van 
bouwactiviteiten totdat de rechter definitief  uitspraak heeft gedaan). Als we na alle  
juridische procedures nog geld overhouden zullen we iedereen na rato terug betalen. 

Hiermee willen wij alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage!

Inmiddels hebben wij advocaat mr. E. Corsten, gespecialiseerd in bestuursrecht op 
het gebied van ruimtelijke ordening, gemachtigd om in deze zaak namens de 
Rochusbuurtvereniging op te treden. Wij hebben hem daartoe uitgebreid op de 
hoogte gebracht en voorzien van de nodige officiële stukken, waarin – ons inziens – 
duidelijk wordt aangegeven dat nieuwbouw met een dergelijke dichtheid niet past in 
de Rochusbuurt.

Namens de werkgroep Nieuwbouw.
Frank van der Laak

Werkgroep Nieuwbouw

Rochus plantenbeurs 
28 mei 2011
Weten jullie het nog, de plantenbeurs? 
Ik heb al vele plantjes gestekt en in een 
potje klaargezet. Ik ben heel benieuwd 
wie ik er blij mee ga maken op die zater-
dag. Als u meedoet (en waarom zou u 
niet?) dan is het fijn als u al even tevoren 
de overtollige plantjes weg zet in een pot-
je, dan weet de nieuwe eigenaar dat hij/
zij een plantje krijgt welke meteen aan-
groeit in zijn/haar tuin.
Veel succes en alvast veel plezier.

Redactie
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Meester: “De meeste woorden die 

met on- beginnen zijn woorden die 

niet goed zijn, bijvoorbeeld: onge-

hoorzaam, onaangenaam, enzo-

voorts. Kan iemand mij nog zo’n 

woord geven?”Jantje: “Ik meester: onderwijzer!

Kinderpagina!!

Speculashake

Speculashake

Ingrediënten per kind

200 ml sojadrink

4 speculaaskoekjes

3 bollen vanilleroomijs

halve theelepel kaneel

Bereiding

Laat de speculaaskoekjes weken in de sojadrink. Voeg 

het roomijs to
e en mix alles tot een schuimige drank. 

Breng op smaak met kaneel. Zet de speculashake een 

halfuurtje in de koelkast en roer voor het opdienen nog 

eens goed door. 

Wat is zwaarder 

dan een olifant?

Antwoord: 2 olifanten!

      Het is groen en gaat 
          van de berg  

      antwoord: een skiwi

     Het is groen en volgt 
   de skiwi 

antwoord: een slawine

Rebus; wat stiaat hieronder?
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Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Al 30 jaar een vertrouwde naam

ROCHUSBUURT ROMMELMARKT
Een van de leukste activiteiten van de Rochusbuurt is natuurlijk de ROCHUSBUURT ROMMELMARKT.
Dit jaar is de rommelmarkt op zondag 26 juni 2011.

Ideaal om voor de zomervakantie je huis nog even op te ruimen en als het meezit je vakantiebudget aan te vullen.
De rommelmarkt zal zoals andere jaren plaatsvinden rondom het buurthuis, het speeltuintje in de Hoefkestraat.
Een kraam kost € 20,-.

Kinderen kunnen hun spulletjes natuurlijk gewoon op een kleedje verkopen.

De rommelmarkt start voor bezoekers van 10 tot 3 uur. 
Kramen kunnen ingericht worden vanaf  9 uur.

Aanmelden voor een kraam kan tot 19 juni 2011.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik/wij willen graag een kraam op 26 juni 2011.

naam:

adres:

tel:

mailadres:

Deze strook inleveren samen met € 20,- bij:
Suzanne Keuning,  Hoefkestraat 50 of
Annelies van den Boogaart, Hoefkestraat 35

* Bij heel slecht weer wordt de rommelmarkt afgelast.
* Vragen: anneliesvandenboogaart@hotmail.com of  040-8487901
* Van alle deelnemers van de rommelmarkt wordt verwacht dat ze hun kraam en omgeving opgeruimd achterlaten. 
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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

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

Sloopvergunning:
Onlangs heeft de gemeente aan Wooninc. een sloopvergunning 
afgegeven voor de volgende panden:
St. Rochusstraat 47-49-49A; de twee ‘brandpanden’ en de ach-
terliggende loods; Hoekstraat 68A; twee voormalige ateliers, 
deel uit makend van het fabriekje van de Blauwververij;  St. 
Jorislaan 72; een van de vier landarbeiderwoninkjes. 

Hoefkestraat 68A wil Wooninc. voorlopig nog even met rust 
laten, de sloop van de overige panden zal snel starten of  is - bij 
het uitkomen van deze krant - inmiddels al gestart.

Bouwkundige aanpassingen:
De panden aan de St. Rochusstraat 47 en 
49A en St. Jorislaan 72 zijn verbonden met 
panden van derden. Architectenbureau 
Spierings en Swart heeft opdracht gekregen 
aan deze panden bouwkundige ingrepen te 
laten uitvoeren zodat deze panden geen scha-
de zullen oplopen.

Asbestverwijding:
Er is een inventarisatie gemaakt van het aan-
wezige asbest in de te slopen objecten. Het 
gaat hierbij met name over de dakbedekking 
van de loods van voormalig carrosseriebe-
drijf  ‘Het Zuiden’. In de afgegeven sloopver-
gunning staat duidelijk dat niet gestart mag 
worden met het slopen voordat de objecten 
asbestvrij zijn. Het asbest moet vooraf  wor-
den verwijderd door een daarvoor gecertifi-
ceerd bedrijf. Voorafgaand aan de 
daadwerkelijke sloop zullen dus ‘mannen in witte pakken’, kom-
pleet voorzien van douches en andere veiligheidvoorzieningen, 
terplekke het asbest afvoeren. Vervolgens moet een asbestvrij-
verklaring worden overlegd. De gemeente zegt hierop streng toe 
te zien.

Afval:
Er wordt niet toegestaan dat er zich tijdens de sloop afval zich 
op of  om het sloopterrein kan verspreiden.

Sloop op het Blauwververijterrein
Veiligheid:
Het sloopbedrijf  moet voorafgaande aan de werkzaamheden 
een sloopveiligheidsplan in dienen bij de gemeente. Pas als dit 
door de gemeente is goedgekeurd, mag daadwerkelijk met de 
sloop begonnen worden.
Bodem:
Zodra de sloop beëindigd wordt, moet er een onderzoek ge-
daan worden naar eventuele verontreiniging van de grond. Dit 
onderzoeksrapport dient ook door de gemeente goedgekeurd 
te worden. 

Nulmeting:
Bij een vooropname, of  de zogenaamde 
nulmeting wordt vóór aanvang van de 
bouwactiviteiten de bouwkundige staat van 
een pand vastgelegd. Een nulmeting bij 
panden in de omgeving, is in de regel een eis 
die de verzekeraar van de aannemer stelt, 
voordat zij een bouwproject wil verzekeren. 
Juridisch gezien is iemand die schade claimt 
namelijk in het voordeel als er geen nulme-
ting is verricht. Voor aanvang van de bouw 
zal daarom bij een aantal panden in de di-
recte omgeving een nulmeting plaatsvinden. 
Deze nulmeting zal worden uitgevoerd 
door een daarvoor bevoegd bedrijf. 
 
Indien er geen nulmeting van uw pand 
wordt gemaakt, voorafgaande aan de bouw-
activiteiten, lijkt het maken van foto’s (met 
datum) afdoende. Bij twijfel hierover kun je 
het beste contact opnemen met je eigen 

verzekeringsmaatschappij.
 
Inmiddels is er besloten dat voor de panden, die op enige ma-
nier verbonden zijn met een van de te slopen objecten, vooraf-
gaande aan de sloopactiviteiten al een nulmeting wordt 
uitgevoerd.

Namens de werkgroep nieuwbouw,
Frank van der Laak
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Deze week in kids-talk heeft Loes Adriaans haar vriendinnetje Iris  de 
“kidstalk”-vragen gesteld. Dus deze week zijn de antwoorden van Iris 
Zweerman.

Wie ben je?
Ik ben Iris en ik ben 8 jaar oud. Mijn vader en moeder zijn Rob en Trudy en mijn 
broertje is Casper. Ik ga naar de Hasselbraam en zit in groep 4.

Wat is je lievelings……….:
Ik vind gym, natuur en handvaardigheid leuke vakken op school. Ik ben dol op friet. 
Het liefst ga ik naar Griekenland op vakantie. Het lekkerste snoepgoed zijn zure 
matjes en schatkistjes. Oranje en blauw zijn mijn lievelingskleuren. En op TV kijk 
ik graag naar Hannah Montana en Sponge Bob. Leuke dieren vind ik dolfijnen, 
poezen en honden.

Waaraan heb je een hekel?
Ik heb er een hekel aan mijn kamer opruimen.

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

Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik kan goed knuffelen. Iets minder is dat ik een ochtendhumeur heb.

Van welke muziek hou je?
Ik vind de muziek van  Justin Bieber leuk.

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?
Mezelf

Wat wil je later worden?
Juf

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
De volgende keer wil ik Mila van Lierop  interviewen 

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.comw

  Buurtpreventie KidsTalk estafette

De man die 50 werd is de man die met 
vrouw en kinderen (Siem & Moos) in de 
Rochusstraat woont. Hij heet Frans en is 
het weekend voordat hij 50 werd 
getracteerd op een surpriseparty. En die 
is dan ook echt gelukt. Het was in één 
woord: GE-WEL-DIG ! Wat een 
verrassing. De pop voor de deur was 
ook leuk maar die zouden ze eigenlijk 
met geluidsloze motor moeten hebben. 
Over 50 jaar nog maar een keer en dan 
twee poppen aan de deur.

Frans Kalf

Dazz Dah
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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

  Rochus Culinair recept

Roergebakken asperges met 
zalm en krab voor 2 personen
Benodigdheden:
750 gram asperges
zout
150 gram gerookte zalmsni ppers
6 krabsticks
2 bosuitjes
1 eetlepel chilisaus
2 eetlepels sojasaus
1 eetlepel citroensap
1 theelepel suiker
Olie of  boter om te bakken

Bereiden:
Schil de asperges. Snijd ze schuin in stukken van 5 cm. Kook de asperge-
stukken in weinig water met zout in circa 10 minuten beetgaar en laat ze 
uitlekken. 
Snijd intussen de zalm in reepjes en de krabsticks in schuine stukken. 
Snijd de bosui in schuine ringetjes. 
Roer de chilisaus, de sojasaus, 
het citroensap en de suiker 
door elkaar. 
Zet de wok op het vuur. 
Verhit wat olie of  boter in de 
pan en roerbak de asperge-
stukjes 2 minuten. 
Schep er de zalm, de krab-
sticks en de aangeroerde saus 
door en laat kort 
doorwarmen. 
Bestrooi met de bosui.

Lekker met rijst of  noedels.

7 gouden regels om van  
asperges te kunnen genieten
• Koop geen ingedroogde, houterige asperges
• Snijvlak aan onderkant moet gaaf  en fris zijn
•  Bewaar asperges bij voorkeur in een vochtige 

doek gewikkeld in de koelkast
•  Leg asperges voor het schillen een kwartiertje in 

koud water
•  Schil zorgvuldig en niet te zuinig en snij een hal-

ve centimeter van de onderkant af
•  De kooktijd van asperges is afhankelijk van de 

dikte
•  Voor de diepvries: zorgvuldig schillen, wassen 

en snel invriezen. Niet blancheren. Bij gebruik 
als ijsklomp in kokend water. Nóóit laten 
ontdooien.

  Rochus Culinair aspergetips
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De Boei
Op 31 maart ben ik binnen gelopen bij De Boei, waar die dag een rommelmarkt georganiseerd was in het 
kader van de Week van de Psychiatrie. Iedereen was uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de inloop aan de 
Stratumsedijk 53a. Aan de rand van de Rochusbuurt gelegen en waarschijnlijk onbekend bij de meeste bewo-
ners. Want wat gebeurt daar eigenlijk? Nathalie werkt bij De Boei en zij brengt me op de hoogte.

De Boei is een stichting die zich richt op kwetsbare mensen, 
mogelijk met een psychische of  psychiatrische problematiek. 
Het doel is, het herstel van deze mensen te ondersteunen en zo 
de regie over het eigen leven terug te winnen. 
Ze biedt veel vormen van dagbesteding aan. Zoals de inlopen, 
waarvan er dus één is gevestigd aan de Stratumsedijk. Inlopen 
zijn locaties waar je naar toe kunt om koffie of  thee te drinken, 
lotgenoten te ontmoeten, een luisterend oor te vinden, contac-
ten op te bouwen, een spelletje te doen of  gewoon de krant te 
lezen. Enkele activiteiten zijn samen koken, film kijken,  
keramiek en yoga. Daarnaast worden uitstapjes georganiseerd. 
De rommelmarkt heeft overigens 200 euro opgeleverd en daar-
van gaat een grote groep deelnemers een bezoek brengen aan 
het Prehistorisch Dorp.

De Boei gelooft dat ieder mens waardevol is en iets kan bete-
kenen voor een ander. Daarom ben je als bezoeker geen cliënt 
maar een deelnemer. De organisatie is laagdrempelig en (h)er-
kend vooral de mogelijkheden van haar deelnemers. Ik zit in de 
woonkamer even te kletsen en opvallend is dan ook, dat voor 
mij niet helemaal duidelijk is, wie deelnemer, medewerker of  
vrijwilliger is. En dat is ook de bedoeling. Gelijkwaardigheid is 
een belangrijk uitgangspunt. Deelnemers kunnen vrijwilligers-
werk gaan doen bijvoorbeeld. Elke dag is er dan ook een  
andere gastheer-vrouw die voor de koffie en de thee zorgt en 
een ontmoetingsmedewerker die de deur voor je open maakt 
en de sfeer in de gaten houdt. En als je een goed gesprek wilt, 
kan dat bij een medewerker maar óók bij een andere deel nemer. 
Iedereen is immers ervaringsdeskundige. Door van belang te 
zijn bij De Boei zelf, kunnen deelnemers weer van belang  
worden in de samenleving.

De medewerkers streven ernaar om vraaggericht te werken en 
er gewoon te zíjn voor de deelnemers. Daarnaast werken er  
interne vrijwilligers die als deelnemer zijn binnen gekomen, en 

externe vrijwilligers. Waar meteen een oproep aan geplakt kan 
worden, want er kunnen nog vrijwilligers gebruikt worden. 
Bijvoorbeeld om computerles te geven, het knutselen te bege-
leiden of  iets met muziek te doen.

Nathalie benadrukt, dat iederéén welkom is. Ook mensen die 
eenzaam zijn, of  gewoon een kopje koffie willen komen  
drinken. Een aantal keer per week kun je zelfs een warme maal-
tijd komen eten. Er is een soort van Boei-familie ontstaan waar 
je bij aan kunt sluiten
De sfeer is echt goed, loop er eens binnen!

Marga

De Boei Eindhoven 
Stratumsedijk 53a, Eindhoven 
Telefoon: 040-2372717 
Openingstijden: ma. en di. 10:30-17:00u, wo. 13:30-21:00u, 
do. en vr. 10:30-17:00u, zo. 11:00-14:00u.
Dinsdagavond: activiteit voor autistische jongeren

Op de luie bank in de woonkamer In de woonkamer staat de tafel gedekt voor de lunch

Muzikanten op de rommelmarkt
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Vergunningen deel twee

In ons vorige nummer hebben we al bericht, dat 
de gemeente Eindhoven voortaan alleen via de 
website bericht over afgegeven vergunningen. 
Het kan best handig zijn om te weten dat een 
buur gaat verbouwen of  er een hoogbouw aan je 
achtertuin gepland wordt. Dus als je op de hoogte 
wilt blijven, kun je regelmatig de website 
bezoeken.

Maar er is nog een andere manier: geef  je op als 
abonnee, en je krijgt vanzelf  bericht als er vergun-
ningen afgegeven worden. Je kunt aangeven over 
welk gebied je op de hoogte gehouden wilt  
worden door een straal om je woonadres aan te  
geven. En je kunt dagelijks dan wel wekelijks ge-
maild worden.
De rechtstreekse link hier voor is 
http://www.geogids.info/thema/vergunningen/

Marga

  Voor u geknipt...

Tapas in de Tuin 
Een zonnetje, goed gezelschap, vele tuintips, een drankje en een 
hapje…… terug van weggeweest…Zet ‘m vast op je kalender, 
18 juni 2011 vanaf  18.30 uur.

Wat is het plan?
Iedereen is voor ongeveer ‘n half  uur gastheer/vrouw in zijn/haar tuin en 
zorgt dus voor een hapje (tapas) en drankje voor de gasten. We gaan vervol-
gens alle tuinen rond en eindigen allemaal samen op 1 adres. 
Geen tuin is geen probleem, je wandelt gewoon mee! (je zorgt natuurlijk wel 
voor een hapje en drankje)
Aanmelden kan via rianarts@hotmail.com. We willen graag het volgende 
van je weten: je naam en je adres; aantal personen; ben je gastheer/vrouw of  
niet; je telefoonnummer. 

Aanmelden kan tot zondag 5 juni a.s. 
Daarna krijgt iedereen via de mail de instructies voor de avond.
We kijken er naar uit en hopen op vele aanmeldingen!
Bij vragen kun je bellen met Rian op 06-46193502 of  Marianne op 
06-42181507. 

Tot tapas!
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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

24 mei, 7, 21 juni en 5 juli

Groene bak
Dinsdag

17, 31 mei, 14, 28 juni en 12 juli

Oud papier
Woensdag

25 mei, 8, 22 juni en 6 juli

Plastic, Glas
Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg of Albert Heijn, Leenderweg.

grijs, groen en papier

Puzzel
Z D D L E T X O B D L
E M O O N E N E U N T
E T A N N E K K E O S
L E U D G K R V T M E
S L P O E E O U R L B
T S E T H H N Z I E Z
R I T S D S V U C H T
E U E N R E E E H O S
P L I L L E E I T R E
A E N P O R E I L S O
H E E R L E N I E T S

BEST
BOXTEL
DONGEN
DONK
EERSEL
EINDHOVEN
EST
HAPERT

HEERLEN
HELMOND
HORST
LIEROP
LIESHOUT
MADE
NUENEN
PUTTE

SOEST
STEIN
TIEL
TRICHT
VELP
VUCHT
ZEELST

Streep onderstaande plaatsnamen weg. De resterende letters vormen 
de oplossing

Plantenruilbeurs
zaterdag 28 mei

Tapas in de Tuin
zaterdag 18 juni

Basta speelt 'Thuis', locatie toneel
woensdag 15 juni tm zondag 19 juni

Rommelmarkt
zondag 26 juni

Camping 'De Rochus'
zaterdag 6 augustus

Running Dinner
zaterdag 5 november

Agenda Rochusbuurt 2011

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

Schoolvakanties gesloten


