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Afscheid van
Bakkerij Winters

Zaterdag 5 januari jl. openden Ad en Els
Winters voor de laatste keer de rode deuren
van hun bakkerij. Veel (vaste) klanten kwamen naar de bakkerij om voor de laatste
keer hun broodbestelling op te halen, maar
vooral ook om afscheid te nemen van hun
vertrouwde bakker.

Na het sluiten van de winkel aan het hoekpand op de kruising van de Geldropseweg
met de Hoefkestraat, 11 jaar geleden, besloot Ad op kleine schaal verder te gaan in
de bakkerij zelf. Hij hield een paar grote klanten aan waar hij brood bezorgde en op
woensdag- en zaterdagmiddag was de bakkerij nog geopend voor klanten aan de
deur. Via de zijingang wisten buurtbewoners, maar ook mensen van daarbuiten de
weg naar bakkerij Winters goed te vinden.
Mensen kwamen niet alleen voor het brood, vertellen Ad en Els, maar ook voor een
gesprekje en een kop koffie. Daar was in deze periode meer tijd voor dan voorheen
en dat maakt dat Ad en Els er nog 11 jaar mee door zijn gegaan.
Dat bakkerij Winters meer was dan alleen de verkoop van brood is wel gebleken uit
het aantal klanten dat de laatste openingsdag de bakkerij bezocht. Het leek wel een
receptie! Naast het afhalen van de bestelling en het gebruikelijke praatje, kregen Ad
en Els presentjes en werden ze bedankt voor alle jaren van goede zorgen.
De vaste klanten werden op hun beurt door Ad en Els verwend met heerlijke appelflappen. Sommige klanten kochten een extra voorraadje brood om de vriezer mee te
vullen. Er was zelfs een klant die zoveel brood kocht, dat het niet meer in de eigen
vriezer paste. Een aantal broden liggen nog op de klant te wachten in de vriezer van
de bakkerij.
Ad en Els hebben getracht alle vaste klanten persoonlijk te informeren over de sluiting. Ze hebben daarvoor zelfs enkele mensen thuis bezocht. De reacties van de klanten op de sluiting zijn hartverwarmend. Enkele zusters van het klooster waar
bakkerij Winters nog steeds het brood bezorgde belden Ad persoonlijk op om hem
te bedanken voor alle jaren van broodbezorging.
Met een goed gevoel hebben Ad en
Els afscheid genomen van hun bakkerij: “Het is goed
zo.” Er komt nu
meer tijd voor de
kinderen en kleinkinderen en ze zijn
van plan om stedentrips te gaan
maken in Europa.
De redactie wenst
Ad en Els een
mooie toekomst.
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Redactioneel 130

Buurt-info
Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
Roland Heijman
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 06 43 89 46 99
tel: 06 34 71 03 34
tel: 211 12 32

Er gebeurt veel in de Rochusbuurt. Zo is de nieuwbouwcommissie na ongeveer 10 jaar
hard werken opgeheven. De nieuwbouw zelf lijkt volkomen stil te liggen. En de buurtpreventie is al weer een poosje veranderd in buurtpreventie- en leefbaarheidsteam. Zij
vertellen in deze krant wat ze zoal doen.

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt
joris.westerwoudt@gmail.com

Er ligt sneeuw als ik dit schrijf. Een flink pak, en er is goede kans dat de winterwandeling met warme chocomel, glühwein en stamppot toe inderdaad een winters karakter heeft gehad. Raar hoor, ik type dit op 15-1, de wandeling is op 20-1,
de krant wordt bezorgd vanaf 25-1: in welke tijd moet ik dan schrijven?

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

Inhetbuurthuislijkthetaantalactiviteitenexponentieeltegroeien.Kinderknutselmiddagen,
de nieuwjaarsborrel, lezingen, samen sokken stoppen, filmavonden, Repair-Café
enzovoort.
Bovendien zijn er meerdere huurders. Daarmee lijkt ons buurthuis al binnen een paar
maanden haar bestaansrecht bewezen te hebben.

Speeltuincommissie

Naast de vaste rubrieken vind je in dit nummer verslagen van activiteiten en een rel in
de kerk. En aandacht voor bakker Winters, die zijn laatste brood heeft gebakken.

Trudy Sturkenboom
tel: 211 14 10
trudy.sturkenboom@gmail.com

Veel leesplezier names de redactie,
Marga

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

tel: 212 95 65

Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

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

tel: 14040

Wijkcoördinator
Frank van de Tillaert
f.vd.tillaert@eindhoven.nl

tel: 14040

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
info@polyground.nl

tel: 296 88 44

Kopij Rochusnieuws 131

Half maart 2013 verschijnt de volgende Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met
woensdag 27 februari a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of afgeven op Sint Jorislaan 18 of W. van Hornestraat 19.

geeft gratis advies over al uw vragen over uw kunstgebit!
+ Wij zorgen voor alle reparaties.
+ Wij maken nieuwe kunstgebitten.
+ Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Binnenkort leest u alles over ons zorgpakket op www.gebitplus.nl
Wij houden u graag op de hoogte.

Tuinstraat 25
5611 PL Eindhoven
040 243 85 25
info@gebitplus.nl

is de nieuwe naam van

TPT

Tandprothetische Praktijk Tuinstraat
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Sloop Rochusbuurt
start deze maand
Wooninc. start 21 januari 2013 met de sloop in de Rochusbuurt. De hallen tussen de Hoefkestraat en de Geldropseweg worden afgebroken. Tegelijkertijd wordt gestart met
de voorbereiding van het niet-monumentale deel van de
Blauwververij.
Sloop Geldropseweg/ Hoefkestraat
Maandag 21 januari start sloopbedrijf Heezen met de asbestinventarisatie. Dit gebeurt volgens strenge veiligheidseisen en
heeft geen gevolgen voor u als omwonende. Aansluitend breken zij de hallen tussen de Hoefkestraat en de Geldropseweg
af. Bij sneeuw kan er geen asbestinventarisatie plaats vinden. In
dat geval schuift de planning op. Om een veilige situatie te creëren en de toegang tot het gebouw te ontnemen worden gevelopeningen zoveel als mogelijk dichtgetimmerd met platen en
eventueel afgezet met hekken.
Omdat de sloopwerkzaamheden geluidsoverlast en stof kunnen veroorzaken raadt Wooninc. aan om ramen zoveel mogelijk gesloten te houden. Heeft u vragen of doen zich
calamiteiten voor dan kunt u dit rechtstreeks melden bij het
sloopbedrijf via (040) 283 30 44. De sloop is naar verwachting
eind februari afgerond.
Sloop Blauwververij
Tegelijkertijd start sloopbedrijf Kees Verstappen met de voorbereiding van de sloop van het nietmonumentale deel van de
Blauwververij. Het slopen zelf start in februari. Om de buurt
te ontlasten, wordt de Sint Jorislaan zoveel mogelijk gebruikt
voor de aan- en afvoer van materialen.
De oude verfspuiterij en afgebrande woningen aan de Sint Rochusstraat worden daarna afgebroken. Met bewoners die rechtstreeks aansluiten op de te slopen panden worden een op een
afspraken gemaakt. De sloopwerkzaamheden nemen circa vier
weken in beslag.

Geldropseweg/JOEP
Het bestaande gebouw aan de Geldropseweg wordt vernieuwd
tot JOEP met jongerenstudio’s en werk-/atelierruimte op de
begane grond. In het gebouw rechts naast JOEP (Geldropseweg 72 t/m 78) wordt in februari gestart met de renovatie van
vier maisonnettes (vrije huursector) op de verdieping en werk/
atelierruimte op de begane grond. Deze renovatie is rond mei
afgerond.
Vanaf februari 2013 is het mogelijk een huuralert te nemen via
www.kansrijkhuren.nl. De vernieuwbouw van JOEP start naar
verwachting in september 2013.
Nieuwbouw Rochusbuurt
Op het voormalige Joep Janssen terrein heeft Wooninc. 13
stadswoningen gepland. En in het gedeelte tussen de Sint Jorislaan en de Sint Rochusstraat 12 stadswoningen en 20 huurappartementen.
Wanneer 70% van de geplande 25 stadswoningen variërend in
prijs van €274.000 tot €325.000 v.o.n. inclusief privé parkeerplaats is verkocht, start de bouw van de woningen en de 20
huurappartementen in de Rochusbuurt.
Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouwrochusbuurt.nl
of neem contact op met van Santvoort makelaars via (040) 269
2530 of info@eindhoven.vansantvoort.nl.

(Wie)

Whazz dah?

Heeft u vragen of doen er zich calamiteiten voor dan zijn zij
bereikbaar op (040) 214 10 00. En in noodgevallen en in de
avonduren op (06) 51 57 31 75. Na de sloop wordt het terrein
rondom De Blauwververij afgesloten met een hekwerk. Het
monumentale deel van de Blauwververij wordt gerenoveerd
door een externe partij.
Sloop bergingen en woningen Romerohof
De bergingen en woningen aan de Romerohof blijven zo lang
mogelijk staan. Als 70% van de woningen is verkocht, wordt
gestart met deze sloopwerkzaamheden. Huurders worden op
dat moment benaderd met meer informatie over de planning.
Vooralsnog worden deze bergingen en woningen de komende
4 maanden niet gesloopt.
Scheurvorming of schade aan woning?
Alle omliggende woningen zijn door Wooninc. voor de sloop
opgenomen met een nulmeting.
Ontdekt u scheurvorming of andere schade aan uw woning,
meldt dit dan direct bij Wooninc. via 040 265 44 00 of via mail
fsimons@wooninc.nl.

In het buurthuis hangt dit fascinerende massieve
houtsnijwerk boven de bar. Ongeveer 40 bij 50
cm groot en zeker 10 cm dik.

Wie kan hier meer over vertellen?
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Leefbaarheidsteam Rochusbuurt
Met ingang van januari 2013 is buurtpreventie in de
Rochusbuurt opgehouden te bestaan. Voortaan voor de
buurtbewoners geen gele kaarten meer om melding te
maken van een klacht of een vraag die niet onmiddellijk
via 112 bij de politie thuishoort.
U kunt wel een melding maken via onderstaand email-adres.De
contacten met de politie blijven nog wel gewoon doorgaan,
maar vanaf januari worden zij gekoppeld aan de activiteiten
van het nieuwe leefbaarheidsteam. Ik bedank, nog eens, alle
vrijwilligers die in de afgelopen jaren meegewerkt hebben in
het team van buurtpreventie.
Het nieuwe leefbaarheidsteam start in afgeslankte vorm; voorlopig bestaat het uit Joris Westerwoudt en Walther Willems.
Enkele jaren geleden zijn wij, Joris en ik, geïntroduceerd bij
Rooymans&VanBoxtel, het bouwmanagementsbureau dat
voor Wooninc de sloop en nieuwbouw in de Rochusbuurt begeleidt. De bedoeling hiervan was om, op het moment dat de
nieuwbouwcommissie van de Rochusbuurt haar taken beëindigd had en er zicht was op concrete plannen voor sloop en
uiteindelijk nieuwbouw, in – toen nog – de buurtpreventie , nu
dus in het leefbaarheidsteam, een aanspreekpunt te hebben in
de buurt.

KerstnachtMIS?
Er bereikte ons bij de redactie van
Rochusnieuws een bericht van een lid
van het DONJO-koor. Na wat vijven
en zessen kreeg het Donjo-koor toestemming om de nachtmis met kerstmis op te komen luisteren in “onze” St.
Joriskerk.
Wat bleek? Het koor, bestaande uit ongeveer 30 personen, van wie de meeste

We hopen dat die contacten tot goede, duidelijke afspraken leiden, zodat we als buurt weten wat er gaat gebeuren en vooral
wanneer en op welke manier, dit om ongenoegen en onrust te
voorkomen. Een actie op vrijdag 14 december vorig jaar van de
firma Heezen bijvoorbeeld, had als gevolg dat de bewoners en
passanten in de Hoefkestraat nu al een maand in het deprimerende “gat van Joep” kijken, het resultaat van een vroegtijdige
en niet bedoelde schoonmaakactie waarbij bijna alle struiken
en kleine en grote bomen van het binnenterrein het loodje hebben gelegd. Die krijgen we niet meer terug! Enkele bestuursleden van de Rochusbuurtvereniging hebben al toegezegd als
omwonenden de sloop en nieuwbouw op het Joep Jansenterrein
mee te willen monitoren. Wooninc zal binnenkort een informatiebrief in de buurt verspreiden over de aanstaande sloop.
Ik vraag alle buurtbewoners attent te zijn op wat er is afgesproken en mij te laten weten of er iets gebeurt wat daarmee in tegenspraak is. Een volgende keer graag meer over de
blauwververij c.a.
Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u mij rechtstreeks bereiken onder waltherwillems@gmail.com of
via www.Rochusbuurt.nl/contacten/walther

van het vrouwelijk geslacht, mocht niet
op het priesterkoor staan, zoals dat andere jaren gebruikelijk was. Het voltallige koor moest meteen andere plek in
de kerk genoegen nemen, vanwaar de
kerkgangers geen zicht hadden op het
koor. Als reden hiervoor werd opgegeven dat er geen vrouwen op het priesterkoor mogen staan! Het maakte toch
niet uit, want een koor moest je toch
vooral kunnen hóren?!!
Er is aan de kerk om een reactie ge-

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

vraagd door Rochusnieuws, maar we
hebben tot op heden hierover niets
vernomen.
Wellicht kan iemand van het bestuur of
van het pastoraat in het volgende nummer van Rochusnieuws hierover een
toelichting geven?
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Van de buurtagent
12 dec
Collega’s treffen vannacht slapende inbreker aan in schuurtje op de stuiverstraat, was bekende van ons. Ander bedje
geregeld voor hem......
Verdachte slapend aangetroffen in schuur
http://bit.ly/XRGxSM

Onze buurtagent, Erwin Melis,
heeft aangegeven dat we het nieuws
over onze wijk vanuit de politie
Brabant Zuid-Oost via zijn twitteraccount kunnen volgen. Vandaar
dat we de tweets van de laatste
maanden hieronder verzameld
hebben.
1dec
Gisteren is er een snelheidscontrole geweest Geldropseweg,905 vtg-en gecontroleerd,13 overtredingen hoogst gemeten snelheid 66 km/h #keurig.
@sqvision klopt, vantevoren aalsterweg
gestaan lees ik, ander verhaal. 144 overtredingen. #zichtbaar

ket geven namens #Jumbo a/d
#geldropseweg #ehv #kerstgedachte
#fijn

1 jan
Aan mijn volgers: “ de beste wensen voor
2013, moge het brengen wat je er van
verwacht”. Eerste dienst van het jaar,
Zometeen naar de Jumbo Geldropseweg middagdienst noodhulp.
kijken of wij een herkenning van schijnbaar zeer hardnekkige koffiedief kunnen 3 dec
doen. #bakkiedoen
Feiten !!! 85 woninginbraken in laatste 2
Zwaar beroep inbreker...#ehv #stratum mnd in #stratum is veel, erg veel. Help
RT “@PolitieEhv: Koffiedief bij de ons, bel bij verdachte situatie 112 pic.
#Jumbo stal 100 pk koffie in 3 dagen a twitter.com/WTKdwnRw
ruim 4 euro p.stk. Ook actief bij andere @vliegangstvoorb als je aangifte doet wel
winkels schijnbaar.
ja, helaas zeggen de cijfers zeggen niets
@deZeeuw nee ik heb van de dader beel- over het leed wat deze ..... De burgers
den die ik intern op onze briefing ga zet- aandoen #impact.
ten. #herkenninggevraagd #zogaatdat
#komtgoed. kale blanke man ±40 jr, zw Wil je contact met Erwin?
jas soms met kl mutsje, ringbaard. Trui Je kunt hem bereiken via twitter
@BrigadierSTRMce
witte capu. #koffiedief
17 dec
Beelden opgehaald bij de Jumbo van vorige week hebben een herkenning opgeleverd. Word buiten heterdaad aangehouden. #voordekerst

of mailen naar:
erwin.van.melis@brabant-zo-politie.nl

Gezamenlijk

lunchen

5 dec
In regio zijn zigeunerachtige oplichters 23 dec
actief. Verplaatsen zich in zilverkl. VW Vanavond mag ik een paar buurtbewopassat met kent. Du-PG-551.
ners die het zwaar hebben een kerstpak- Herkennen andere ZZP-ers dit misschien? Als je een partner hebt die buiten
de deur werkt, kinderen die groot zijn en
De herbouw van de
je runt een bedrijf aan huis, kan je zovoormalige
maar achter de digitale geraniums terecht
arbeiderswoningen,
komen. Voortaan kan je elke donderdag
behorende bij het
van 12.30 tot 13.30 uur in het buurthuis
monumentale
samen komen lunchen. Neem je broodcomplex De Blauwtrommeltje mee en je bent er even een
ververij, aan de Sint
uurtje uit. Koffie en thee staan klaar. Oh
Jorislaan gaat
ja; ook niet-ZZP-ers zijn natuurlijk van
gestaag verder.
harte welkom!
Tot donderdag, Marga

Herbouw arbeiderswoningen,
Sint Jorislaan 72 t/m 76

En het dak zit er op, net op tijd voor de sneeuw!
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KidzzzzTalk estafette
Pepijn Verheul interviewt deze keer Martijn
Huybregts.
Wie ben je?
Ik ben Martijn Huybregts. Ik ben 7 jaar oud.
Naar welke school en klas ga je?
Ik zit op de Hasselbraam in zit in groep 4
Wat is je lievelings:
Les:						 		 Rekenen
Eten:					 		 Poffertjes
Vakantieland: 		 Schotland
Snoep:				 		 Loly
Kleur: 						Rood
Dier: 							Stokpaardje
TV-programma: 		 Harry Potter
Waaraan heb je een hekel?
Ik heb een hekel aan slapen
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn snorkelen en voetballen
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Goed luisteren en niet goed tennissen
Van welke muziek hou je?
Mees Kees

Zaad-vetmengsel zelf maken
Voor het zelf maken van vetbollen,
heb je de volgende spullen nodig:
- Ongezouten spekvet of frituurvet
(niet vloeibaar, maar het soort dat juist

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?
Ik vind de school leuk
Wat wil je later worden?
Ook ik word later prof voetballer .
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk
Ik wil voor de volgende kidstalk Flo, want dat is mijn viendje,
interviewen.
wel hard wordt wanneer koud is)
- Allerlei verschillende zaden. Je kunt dit
in tuincentra kopen, maar misschien
heb je thuis ook wel zaden.
Denk hierbij aan tarwekorrels, gerst,
zonnebloempitten, maïs, sesamzaad,
maanzaad, havervlokken, en ook

Haal meer winst uit uw woning
Een goede eerste indruk maak
je maar één keer!

Sint Jorislaan 38 - 5611 PM Eindhoven
www. n i eveen i n teri o rstyl i n g.n l
i n fo @n i eveen i n teri o rsty l i n g.n l

krenten.
Smelt het vet in een pan en meng de
zaden er door heen. Het vet moet nét
gesmolten zijn, dus houd het vuur laag.
Het vet mag absoluut niet gaan koken!
Laat het afkoelen..............KLAAR.........

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

Kinderpagina!
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Enne....? Nog gelachen.......?
Waarom bevriezen eieren zo langzaam?
Er zit een dooier in.
Twee pinguïns lopen door de woestijn. Zegt de ene pinguïn: “Het moet hier wel
een hele koude winter zijn geweest.”
“Hoezo?” vraagt de andere. “Omdat ze hier zoveel zand gestrooid hebben.”
Middenin de winter ziet een koolmeesje een slak in de kersenboom.
“Wat doe jij hier nou?” vraagt het koolmeesje. “Kersen eten,” antwoordt de slak.
“Maar er zitten toch nog helemaal geen kersen in de boom?” zegt het koolmeesje
verbaasd.
“Nee, nu nog niet,” zegt de slak, “maar als ik boven ben wel.”
De onderwijzer geeft een eenvoudig rekensommetje op: “Als er vijf vliegen op
tafel zitten en ik sla er twee dood, hoeveel blijven er dan achter?”
Hansje: ”Alleen twee dode, meester.”

Voederhuisje

van melkpak

Nu het wat kouder wordt, zullen de vogeltjes blij zijn met dit
voederhuisje van een melkpak.
Knip of snijd aan de brede
kanten een grote rechthoek
uit, zodat de vogeltjes in het
pak kunnen.
Op de bodem kun je zaadjes of
restjes brood leggen.

Kou
Sneeuw en ijs,
Kielekiele kou kou,
bloemen op de ruiten
Sneeuw en ijs,
Kielekiele kou kou,
Toch wil je naar buiten, dus
slofjes uit, laarsjes aan,
dasjes om, jasje aan,
knoopjes
dicht,
goed
gedaan.
mutsje op en wantjes aan.
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Zonnebloem Stratum
zoekt vrijwilligers
Gelukkig worden door zinvol werk voor een ander

Doe iets zinvols met je vrije tijd
We leven in een tijd waarin veel mensen buiten het arbeidsproces staan. Geen baan meer, niet kunnen werken of gewoon
met pensioen. Al die mensen hebben één ding gemeen: ze
moeten hun dag opnieuw inrichten. Liefst met bezigheden die
voldoening schenken.
Dat valt niet mee. Je bent gewend aan een bepaald ritme van
opstaan, eten en naar huis terugkeren. Nu is dat ritme plotsklaps weggevallen en met opruimen, tuinieren en koffie drinken kun je niet uitsluitend bezig zijn. Tenminste, niet als je een
zinvol leven wilt leiden.

onze gasten geeft voldoening, nieuwe informatie, vriendschap
en zin in je leven. Bovendien maak je meteen deel uit van een
groep enthousiaste vrijwilligers.
Nog een bijzonder feit:
Van de Stratumse Zonnebloem-vrijwilligers gaat er bijna niemand weg. Zit je eenmaal in deze bevlogen groep, dan is er
geen ontkomen meer aan en blijf je een hele tijd hangen. Zo
prettig is het kennelijk om iets voor een ander te betekenen.
Probeer het eens, want er zijn nog steeds mensen die wat extra
aandacht goed kunnen gebruiken.
Help onze Gasten en help jezelf !
Aanmelden kan via de voorzitter Walter de Zeeuw:
wdezeeuw@chello.nl of 06-15554009

Gratis aanbod van Zonnebloem Stratum:
De Zonnebloem Stratum, die zich inzet voor Stratummers, die
in een isolement dreigen te raken, zoekt vrijwilligers. Een
mooie baan, die onmiddellijk voldoening schenkt. Het kost helemaal niets en je helpt jezelf er enorm mee. En dan nog wat
anders: door vrijwilliger te worden bij Zonnebloem Stratum
help je waarschijnlijk ook je naaste omgeving! Je hebt een doel
in je leven; je bent geregeld van huis en je wordt zienderogen
vrolijker.

Zonnebloem Stratum is al 52 jaar actief bij het ondersteunen van mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken. Ruim 30 vrijwilligers, mannen en
vrouwen, zorgen zo voor 160 thuiswonende Gasten.
We gaan op bezoek, hebben gezellige middagen en
gaan twee, drie keer per jaar met een groep op reis.
Het is geen moeilijk werk, er is geen leeftijdsgrens en
er is geen speciale opleiding voor nodig. Alleen het
hart: dat moet op de goede plaats zitten!

Want vergeet niet wat je terugkrijgt van de mensen die aangesloten zijn bij de Zonnebloem (onze ‘Gasten’) Omgang met

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

d

Alle dagen geopend
van 14:30-0:30uur,
ww
u kunt bij ons pinnen

Repair Cafe
Weggooien? Mooi niet!
Rochusbuurt gaat voor
duurzaamheid
2012 was een topjaar voor
het Repair Café. Niet alleen groeide het aantal locaties in binnen – en
buitenland enorm, maar
er zijn steeds meer mensen die het Repair Café
steunen.
In 2012 gingen veel nieuwe locaties van start en
werden er weer duizenden
apparaten, kledingstukken, fietsen en meubels
gerepareerd.
Daarmee
zorgen de Repair Cafés
ervoor dat de afvalberg
minder snel groeit. Én dat
er veel gezellige en duurzame contacten in de wij-

ken ontstaan.
Zoals u in de vorige editie
van het Rochusnieuws
heeft kunnen lezen, gaan
we dit jaar van start met
een Repair Café in de
Rochusbuurt.
In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 5 januari
heeft u kunnen lezen dat
er meerdere initiatieven
zijn in onze stad Eindhoven. Geweldig is dat!
Maar om zo’n Repair Café
onze prachtige wijk te halen is natuurlijk nog beter!!
Vandaar dat we met een
aantal mensen vanuit de
Rochusbuurt e.o. rond de
tafel hebben gezeten om
met elkaar te bespreken
hoe we het vorm kunnen
geven. ’n Aantal vragen
zijn de revue gepasseerd-
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tijdens deze bijeenkomst:
Wat willen we repareren,
wat voor materiaal hebben we hiervoor nodig, op
welke dag is Repair Café
open, hebben we voldoende vrijwilligers om
het Repair Café te bemensen en wat moeten deze
mensen dan voor kennis
in huis hebben? En natuurlijk het belangrijkste
“Wanneer gaan we van
start?”
We gaan aan de slag met al
deze vragen en in de volgende editie hoort u vast
weer meer over het Repair
Café. Houdt het in de
gaten!!!
Meer informatie omtrent
het Repair Café
inechatrou@gmail.com

Roddel en achterklap
FacebookIdee

street art revolution
in de rochusbuurt
M: Tover een glimlach op het gezicht van je buurtbewoners:-)
D: Leuk!
I: Gaaf !!
K: Ik doe mee!
H: Tijdens de borrel op 11 januari
allemaal verf, kwast en ideeën mee
brengen??
J: Ik ben voor!
C: Ik ook!
A: Ik zal niet klagen..

Op donderdagavond 10 januari
was de eerste Stop-je-Sok,
haak, brei, verstel samen je
kleding avond. Bij een kopje
koffie al kletsend een jurk
herstellen of een sjaal breien.
Eindelijk die kleine klusjes doen
die er niet van komen. Veel
gezellig dan in je eentje en zo
nodig kan je elkaar helpen! De
volgende stok-je-sop avond
staat in de agenda.
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Van zes dorpen
Op maandagavond 17-12-2012 was er
een bijzondere activiteit in ons nieuwe buurthuis “de Buut”.
Twee Eind-hovenaren vertelden over het
Eindhoven vanaf 1919, de periode waarin de zes kerkdorpen rondom het stadje
Eindhoven opgingen in één gemeente en
hoe dat verder ging in die grote stad in
Noord-Brabant.
Die Eindhovenaren zijn Peter Trommar
en Frits Roelofs. Peter is een gepensioneerde aardrijkskundedocent en zijn
metgezel fotografeert en filmt vooral.

naar één stad

Het was een mooi betoog, waarin ze
vooral goed geslaagd waren om het tijdsverschijnsel goed weer te geven. De vele
historische foto’s, die dankbaar waren
geleend van het regionaal historisch centrum, gaven een prachtige visuele aanvulling op hun verhaal. Ikzelf ben niet
oud genoeg om de vele beelden te herinneren, maar ik kan me voorstellen, dat er
vele ouderen zijn, die dat zich wel kunnen herinneren.
Leuk waren de vele intriges en politieke
boodschappen die indertijd heimelijk of
openlijk werden gesloten om een stadsdeel of bedrijf een hak te zetten of juist
te betrekken in het geheel. Zo was bekend dat het dorp Tongeren helemaal
niet blij was met het verlies aan gezag in
hun eigen stadsdeel. Dat werd later heimelijk door de autoriteiten vergolden
door een spoorplan te lanceren welke dat
stadsdeel wel heel ongunstig zou bedelen. Goed dat het uiteindelijk niet
doorging!
De lezing werd afgesloten met een tweetal eigen video-opnamen van de Dommel
in zijn prachtige glorie en de betekenis

die dit riviertje uiteindelijk kreeg voor
Eindhoven en omgeving.
Na de geslaagde avond bleek veel vraag
te zijn om dezelfde lezing nóg een keer te
houden. Dus als je het gemist hebt:
maandag 28 januari is je herkansing! In
Rochusnieuws 129 kan je het achtergrondartikel terug vinden. Ook te lezen
op www.rochusbuurt.nl.
Bovendien gaan Peter en Frits een vervolglezing
verzorgen
over
de
Eindhovense binnenstad op maandag 25
februari. Dus iedereen die geïnteresseerd
is in Eindhoven en zin heeft in een heel
gezellige informatieve avond: je bent van
harte welkom! (zie ook de agenda verderop in deze krant)
Henk
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Puzzel
Zoek de volgende 31 woorden:
brandweerpak, slangenbrug, knipschaar,
pomp, rook, beknelling, brandweerslangen,
zuurstof, hoogwerker, blussen, drenkeling,
brandladder, pyromaan, bendelstuk, pieper,
zwaailicht, brandweerlaarzen, brand, nood,
brandweerhelm, brandweerman, gas,
stormschade, wateroverlast, bijl, dieren,
vuur, kazerne, brandweerauto, brandweer,
sirene
Bron: www.gratiswoordzoekr.nl
Oh ja; er is geen oplossing, we zijn benieuwd
wie alle woorden terug vindt.
Zin om zelf puzzels te maken voor het
Rochusnieuws? Graag!
Mail naar: rochusnieuws@gmail.com

i	j	s	t o	r	m	s	c	h	a	d	e	c g l	s	y	v	 t
r	v	 l	a	d	b	k	q g	s	s	 o q o m f f	b	n p
w	x	a	r	b	i	j	 l	s	h	p i y	v	f f m	h	j	a
a	n n	v	e	b	e	b	h	m z	a	r	w	w	k	b	j	 f	e
t	b	g o	k	r	t	r	k	d	w	k	s	e	e	a	r	z y	a
e	e	e	i n	a	g	a	e	g	a	s	f	e	n z	a	p m i
r	p n l	e	n	a	n	h	n	a	y	w	n z	e	n	s	b	b
o	b	b	r	l	d	c	d	o	s	i l	v	 u u	r	d	f	r	r
v	e	r	r	l l y	w	o y l	h	u o u n	w	b	a	a
e	n u	a	i	a	e	e	g p i	e	p	e	r	e	e	a	n n
r	d	g p n	d	d	e	w	p c	b	l u	s	s	e	n	d	d
l	e	z y g	d	t	r	e	n	h	r	i p t o	r	o	w	w
a	l l	r	z	e	w	h	r	l t	a	r	o o	k	l o	e	e
s	s	w	o q	r	o	e	k	z f n n m f c	a	d	e	e
t t	j	 m u y z l	e	m	d	d	x p g u	a	r	r	r
d	u	a	a	h	c u m	r	r	j	w	f u	w	z	r	b	a	m
f	k	n	a	r	a	a	h	c	s	p i n	k	u m z	a	u	a
b	r	a	n	d	w	e	e	r	s	l	a	n g	e	n	e	v	 t n
v	b	q	a	s	z t	s	d	r	e	n	k	e	l i n g o g
l	s	s	a	n i x y	a	d	r	u t l i	j	 y z	v	h

Op dinsdag 8 januari zong Tracey Browne in de Oude Sint Joris loepzuiver de sterren van de hemel. De
programmering van de Blue Border Folk Club, die vrijwel elke dinsdag een optreden organiseert is zeker
de moeite waard.

Open spreekuur notaris Jhr. mr. D.J. den Beer Poortugael in

Vitalis Wilgenhof

In 2012 hebben wij voor de bewoners van Wilgenhof
een open spreekuur van een notaris georganiseerd.
Hierover hebben wij veel positieve reacties gekregen van zowel bewoners als de notaris.
Voor 2013 gaan wij wederom enkele malen een open
spreekuur organiseren. Ook wijk/ buurtbewoners
zijn van harte welkom.
U kunt in dit spreekuur uw vragen stellen aan een notaris. Wanneer de notaris de antwoorden ter plekke mondeling kan beantwoorden zijn er verder geen kosten aan
dit bezoek verbonden. Per bezoeker wordt 15 minuten
gereserveerd bij de notaris.

Wanneer de vragen dieper gaan en de notaris aktes of
andere stukken moet opstellen worden de bezoekers
doorverwezen naar een notariskantoor van eigen keuze
of kunnen een vervolgafspraak maken met notariskantoor Den Beer Poortugael. Uiteraard is dit vervolgbezoek niet kosteloos.
Voor 2013 zijn 3 data vastgelegd, 7 maart, 8 augustus
en 14 november. Mocht u gebruik willen maken van
deze service of heeft u nog vragen n.a.v. van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Frans
Offermans. Frans Offermans is te bereiken op nr.
040-214 83 00 of 06-23 613 898.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
De Buut:
Maandag 28 jan
		
Maandag 25 feb
		
Elke donderdag
		

19.45 uur - Lezing Eindhoven deel één Van zes dorpen 			
naar één stad. Toegang gratis (herhalingvan 17dec jl)
19.45 uur - Lezing Eindhoven deel twee Eindhovense 			
binnenstad. Toegang gratis
12.30-13.30 uur - Samen lunchen. Broodtrommel mee 			
nemen, koffie en thee wordt gezet

Kinderknutselmiddagen:
Woensdag 16 jan.
13.30 tot 15.00 uur
Maandag 28 jan
15.30 tot 17.00 uur
Woensdag 6 feb
13.30 tot 15.00 uur
Maandag 25 feb
15.30 tot 17.00 uur
(Vanaf maart op woensdag iets later en geldt een bijdrage van e 1,- per kind.)
Woensdag 13 mrt
14.00 tot 15.30 uur
Maandag 25 mrt
15.30 tot 17.00 uur
Woensdag 10 apr
14.00 tot 15.30 uur
Maandag 22 apr
15.30 tot 17.00 uur
(Alle toegang gratis. Graag vooraf aanmelden bij Carlijn: 06-43894699)
Filmavonden:
Vrijdag
25 jan
20.15 uur Cult comedie met Jack Nicholson
		About Schmidt / As good as it gets / The bucket list
Vrijdag
22 feb
20.15 uur een film met Theo Maassen
		Minoes / TBS / Doodslag
Vrijdag
29 mrt
20.15 uur een film van regisseur:
		Danny Byole
Vrijdag
26 apr 20.15 uur een film van regisseur:
		Steven Spielberg
(Op de avonden zelf wordt een keuze gemaakt. Per avond geldt een bijdrage van g 2,-)
Alle buurtbewoners zijn welkom op de hoek van Hoefkestraat en Rochusstraat.
Op de Facebookpagina van de Rochusbuurt staat vaak last-minute infomatie.

Gezocht...
Webmaster gezocht op vrijwillige basis voor de
website van de Rochusbuurt.
Informatie bij Roland Heijman
mailadres: rolandheijman@upcmail.nl

Grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 29 januari, 12 en 26 februari

Groene bak
Dinsdag 5, 19 februari en 5 maart

Oud papier
Woensdag 30 januari, 13 en 27 februari

Plastic, Glas
Dagelijks: Hertog Hendrik van Brabantplein &
de containers parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 600 stuks in
de Rochusbuurt.

Redactie:
Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,
Janine Ficheroux en Marga Verhoeven

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com
De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op zorgvuldige wijze en naar beste weten is
samengesteld. Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie niet instaan voor de
juistheid of volledigheid van de informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan ook
geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook,
door foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. Dit geldt voor zowel de eigen
content als voor die van derden afkomstig.

Vormgeving:
Time van Bers

Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

