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Betaald parkeren in de Rochus?
Sinds een paar weken is het onderwerp ‘betaald parkeren’ een hot item in
de wijk. Aanleiding voor de commotie is een enquette van de gemeente
aan de bewoners van W. v. Hornestraat, J. v. Schoonvorststraat, Past. Dijkmansstraat en W. v. Millenberchstraat. Daarmee onderzoekt de gemeente of
er draagvlak is voor betaald parkeren. Als 50% van de aangeschrevenen de
enquête invullen en retourneren, en als daarvan 50% vóór is, wordt betaald
parkeren ingevoerd. Een tegenstander en een voorstander aan het woord:
Voorstander uit de W v Hornestraat
“Vooral in de straten het dichtst bij het
centrum en rond de Hertogflat is er
een enorm tekort aan parkeerplaatsen.
Het is zelden dat je je auto in de straat
kan parkeren. Ik hoef je niet te vertellen dat dit vooral vervelend is voor als je
wat slechter ter been bent of je enorm
veel te versjouwen hebt. In onze straat
parkeren de eigen buurtbewoners maar
ook veel mensen die in het centrum werken, winkelen of op stap gaan hun auto.
Daarnaast parkeren veel mensen, die in
de Hertogflat werken, wonen of een opleiding volgen hun auto in onze straat.
Waarom ik denk dat betaald parkeren
hierin verlichting brengt? Vlakbij onze
straat zijn verschillende mogelijkheden
voor betaald parkeren: de parkeergarage
onder de Hertogflat; de straten rondom
het hertog Hendrik van Brabantplein; en
een flink terrein achter de Rozentuin. Ik
ben nog nooit in de garage geweest maar
op het plein en achter de Rozentuin zijn
lege parkeerplekken in overvloed. Wat
denk ik ook meespeelt is dat bewoners
die daar nu een betaalde plek hebben
deze niet altijd gebruiken omdat ze dichterbij gratis kunnen parkeren. Kortom ik
zie met eigen ogen dat betaald parkeren
helpt.
Ook ik denk dat de parkeerdruk dan
verschuift naar de straten die verderop
liggen. Echter hoe verder weg van het
centrum hoe groter het gebied, dus hoe
meer de auto’s verspreid worden. Je kan
beter met zijn allen een beetje last hebben dan met enkelen heel veel last.
Voor één auto is het jaarbedrag nog geen
€ 50,-. Dit bedrag vind ik, om midden in
de stad te wonen en de kans op een parkeerplek te vergroten, niet veel. Dat dit
in de loop van de tijd duurder zal worden lijkt mij geen probleem. De betaal-

automaten en het controleren van het
gebruik zal ook moeten worden betaald.
Dus om nou te denken dat de gemeente,
die ook de straten, verlichting, politie,
scholen, uitkeringen, en nog heel veel
meer dingen voor ons doet, hier rijk van
wordt lijkt mij een beetje overdreven.”
Tegenstander uit de Geldropseweg/W v. Hornestraat
“Betaald parkeren doorvoeren in enkele
straten betekent het probleem verplaatsen naar andere straten in de buurt, die
dan op hun beurt zullen zwichten voor
de parkeerdruk. Betaald parkeren in
de gehele Rochusbuurt is dan nog een
kwestie van tijd.
Voor mij houdt het huidige voorstel in
dat ik en de andere Rochusbuurtbewoners, die geen recht hebben op een parkeervergunning, nergens meer kunnen
parkeren omdat zij aan de rand van de
Rochusbuurt wonen waarvan de meesten geen parkeerplaatsen in de straat
hebben. (Geldropseweg, Hertogstraat,
Stratumsedijk, St.Jorislaan).
De gemeente stelt dat parkeerdruk veelal
veroorzaakt wordt door mensen die in
het centrum werken of winkelen. Echter
om twaalf uur ’s nachts is er ook geen
plek vrij terwijl winkels en kantoren dan
gesloten zijn. Volgens mij zijn de vele
woningsplitsingen en kamerbewoningen
de oorzaak.
In de folder ‘Betaald parkeren in woonwijken’ wordt gesproken over draagvlak
binnen de wijk of buurt, niet over maar
een aantal straten ervan!
Voor gebieden buiten het centrumgebied
is parkeren na 18.00 uur (op koopavonden
21.00 uur) gratis dus iedereen mag hier
dan parkeren.
Ieder huishouden staat geregistreerd in
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Hoe staat dat t.o.v. kamerbewoners
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en woningsplitsingen?
Volgens mij zijn er meer huishoudens/
vergunninghouders dan parkeerplaatsen
boven op de norm van 1.25. Dus velen
van de bewoners hebben recht op een
parkeervergunning maar krijgen die niet
omdat het maximum aantal vergunningen al is uitgegeven.
Waar parkeren we auto’s die toebehoren aan bewoners die wonen aan de
Geldropseweg, Hertogstraat en Stratumsedijk?
Bewoners betalen voor de eerste vegunning € 3,50 per maand. Waarom moeten
bedrijven meer betalen, namelijk € 19,33
per maand? Volgens mij zijn de werkelijke kosten voor allen gelijk.
Waarom komt een bedrijf niet in aamerking voor een bezoekerspas?
Jaarlijks worden in december de nieuwe
parkeertarieven vastgesteld, hierop hebben bewoners geen grip.
Waarom betaald parkeren voor derden?
Parkeren met een parkeerschijf kan ook
en heeft hetzelfde resultaat namelijk het
tegenhouden van langparkeerders en er
is geen dure parkeerautomaat nodig.
Met het invoeren van betaald parkeren
is er geen garantie dat je een parkeerplaats hebt, volgens mij gaan we betalen
voor een parkeerplaats die er niet is.
Volgens mij is de gemeente Eindhoven
met deze ‘melkkoe’ de enige echte winnaar.”

meer over
betaald parkeren
op bladzijde 4
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Buurt-info
Buurtbestuur
tel: 06 43 89 46 99
tel: 06 34 71 03 34
tel: 211 12 32

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

Ook in de Rochusbuurt is iets te merken van het eind van de crisis. Op deze mooie
herfstmiddag stelde ik mezelf tot doel om een foto te gaan maken voor onze rubriek
Whazz Dahh. Op zoek naar kleine gekkigheidjes die je normaal niet opvallen.

tel: 212 70 17

Eerst maar een langs de Geldropseweg naar de drie nieuwe design (?) winkeltjes.
Voor de rubriek ‘geknipt’ misten we een artikel en wellicht hadden zij dat nog liggen.
Op de deur een kaartje Closed, maar de deur gaat wel open. Twee leuke kunstenaars
bezig met de voorbereidingen van DDW. Armbandjes, een hip interieur en ze zeggen; de overige winkels zijn erg blij met onze komst.
De verbouwing van het naastliggende pand schiet aardig op en wat zien we daar? Een
oproep voor een foto- prijsvraag. Nou, maar even knippen en ‘liken’. Vijftig euro in
de pocket?!
En dan dames en heren gaat het snel. Fleurige beeldjes aan de muur en hé, allemaal
smeedijzeren hekken die je normaal niet opvallen. Een halve boomstam uit de muur;
wat doet die daar? Wellicht deze, wellicht de volgende keer bij Whazz dahh.

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

Maar het belangrijkst: de voorbereidingen en daadwerkelijke bouwwerken van
‘Wooninc’ schieten aardig op. Als je niet beter zou weten zou je denken dat we onze
Rochusbuurt binnenkort niet meer herkennen. De blaadjes vallen, maar her en der
schieten de nieuwe ontwikkelingen uit de grond.

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

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

tel: 212 61 93

Speeltuincommissie

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

tel: 212 95 65

Geniet van dit optimistische, kritische en soms ook nog leuke nummer. We hebben
weer ons uiterste best gedaan om een likje Rochusnieuws toe te voegen aan ons hele
grote archief.

Er hangt een geheimzinnige poster op het raam van de
Buut. Mensen van het atelier Fritz roepen op om te komen
Fritzen. In augustus zijn er drie dagdelen geweest waar er
‘GeFritzt’ is; wasje vouwen, beppen, creatief zijn en wie
weet wat er allemaal nog meer is gebeurd.

is that’s the question?
Geen verdere aanduiding, geen vervolg, op deze website geen
vervolg of foto’s van het gebeuren.
Oproep: weet u meer van Fritzen?
Was het leuk, moet je lenig zijn, is het handig om handdoeken
mee te nemen?
Wij roepen de Fritzen op om de redactie te laten weten of
er nog meer ‘GeFritzt’ gaat worden, voor een kort verslag,
het vertellen van alle geheimen van het Fritzen etc.
Want we weten allemaal: Fritzen is gezond voor u! Van Fritzen
gaat uw bloed harder kloppen!
Nieuwsgierig Toontje

De bouw vordert...

rochusnieuws@gmail.com

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

Bewonersplatform
Joke Beniers

To Fritz, or not to Fritz

www.platformstratum.nl

de Redactie

Kopij voor het Rochusnieuws?
In de eerste helft van december verschijnt alweer nummer 136 van
deze buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 19 november a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of op de Willem van Hornestraat 19.

Doorkijk naar Geldropseweg

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam

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

Doorkijk Romerohof
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Voor u geknipt...

van de
website
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www.rochusbuurt.nl

Whazz dah?

Roddel en achterklap
In iedere uitgave van het Rochusnieuws proberen we een
smeuïg gesprek te plaatsen afkomstig van de groepspagina
´Rochusbuurt Eindhoven´ op Facebook.
Deze keer gaat het over poep op de stoep. Of toch niet?
D: Stront aan de knikker in de Hoefkestraat.........!

DEADLINE ENQUÊTE BETAALD PARKEREN VERLENGD
Omdat er onduidelijkheid is in de wijk over wat er op
dit moment speelt rondom het betaald parkeren, eerst
een stukje geschiedenis: Sinds eind 2010 loopt er een
initiatief om te kijken of betaald parkeren gewenst is in
onze buurt en zo ja, in welke straten. Na een oproep in
buurtkrant kwam er circa 10% respons waarvan ongeveer
50% ja en nee.
Op basis van die gegevens heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd op 27 februari 2012 waarna enkele
buurtgenoten in vier straten: Willem van Hornestraat, Jan
van Schoonvorststraat, Pastoor Dijkmansstraat en Willen van
Millenberchstraat, een informele enquête hebben gehouden.
Uit andere straten in de Rochusbuurt heeft niemand zich
gemeld.
Uit dit onderzoekje is gebleken dat in drie bovengenoemde
straten, behalve de Pastoor Dijkmanssstraat, minimaal 50%
positief heeft gereageerd op betaald parkeren.
Om dit draagvlak voor betaald parkeren in de drie straten
Rochusbuurt te controleren heeft de gemeente Eindhoven
op 18 sept. 2013 een brief met een officieel enquêteformulier
en op 19 sept. een vervolgbrief met meer info, naar de
huisadressen in deze drie straten gestuurd.
De woordvoerder van de gemeente is Sebastiaan Dommeck;
e-mail s.dommeck@eindhoven.nl / tel.040 2386439

Als ik een parkeervergunning betaal is mijn parkeerplaats dan gegarandeerd?

Het antwoord van de gemeente is: “nee, de parkeervergunning
biedt geen plaatsgarantie. Ook is het zo dat alles wat met
betaald parkeren te maken heeft zich per straat afspeelt. Dus
ook je ‘ja’ of ‘nee’ antwoord op de enquête betreft uitsluitend
je eigen straat. Uw mening is dus van belang!”

Kunnen voor 2 auto´s binnen 1 woonadres parkeervergunningen aangevraagd worden?

Dit is niet mogelijk. Je kunt slechts opteren voor een vergunning
voor 1 auto per huisadres.
De parkeertarieven gedurende 7 dagen per week, van 9.00
tot 21.00 zullen bedragen voor vergunninghouders:
Bewonerstarief voor de eerste categorie vergunning: € 3.60 per
maand incl.BTW.
Bewonerstarief voor de tweede categorie vergunning: € 7.20
per maand incl.BTW. Deze tweede categorie vergunning
betekent echter niet dat je kunt inschrijven voor een
tweede auto! Het betekent wel dat als je zelf al een eigen
parkeervoorziening hebt (zoals een oprit, een gehandicapten
parkeerplaats, een parkeerplaats of een garage) voor 1 auto €
7.20 betaalt.
Daarnaast kost 1 auto, bij een verleende bedrijfsvergunning of
bewonersvergunning € 16.75 excl. BTW per maand.
Verder kun je in de straten met betaald parkeren een
bezoekerspas aanvragen a € 40,00 per kwartaal a € 0.10 per
half uur plus € 0.20 mob. toeslag. € 25,00 borg voor de pas, bij
verlies opnieuw € 25.00 borg.
Mobiliteitstoeslag a € 0.20 wordt bij iedere eerste inworp
extra in rekening gebracht op het betaald parkeren tarief en
ingehouden op het tarief van de bezoekerspas. De opbrengst
daarvan is voor de gemeente.

M: Precies wat ik graag zie op FB op een rustige zaterdagmiddag ;-)
R: Ik had vroeger een collega die foto’s rondstuurde van de remsporen op het herentoilet, dat was mogelijk nog minder stijlvol
J: Zelf gemaakt? Knap hoor!

Herfs
de muu t...
r tje
bijna bij s vallen
de boom

D: Ja hoor, deze foto heb ik helemaal
zelf gemaakt toen ik op een rustige
zaterdagochtend naar buiten stapte
en dit exemplaar voor mijn deur
vond. Weg rustige zaterdagochtend!
Hoe stijlvol zo’n exemplaar op je
stoep en het is zeker niet de enige de
afgelopen tijd. Want wie even verder
kijkt in het gebied rondom het JoepJansen- terrein denkt dat hij op een openbaar hondentoilet is
beland. Bij mijn weten krijgen honden geen tournedos te eten,
maar ja, ik heb dan ook geen hond, dus weet ik veel. Wel heb ik
de troep zeer stijlvol opgeruimd en dit minder stijlvolle plaatje
met jullie gedeeld. Hoef je alleen maar naar te kijken en kun je er
niet meer intrappen! Dank je wel!!!!
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J: Weet je zeker dat het van een hond is? Er liepen ook Jehova’s
rond las ik hier ergens, die laten ze nergens binnen denk ik.
A: Waar is de knikker?
R: Of glasvezelnetpredikanten

Is de fie

ts al tere

cht? We

duimen

!

De parkeertarieven gedurende 7 dagen per week, van 9.00
tot 21.00 zullen bedragen voor NIET-vergunninghouders:
€ 1.20 per uur, met een mobiliteitstoeslag van € 0.20 per eerste
inworp. Dagtarief € 6,70 + € 0.20 mob.toeslag.
Lida Calis

Tot 29 november 2013 kunnen de enquêtes ingeleverd worden bij de gemeente
middels de antwoordenvelop of via e-mail adres: s.dommeck@eindhoven.nl
Uit contacten in de buurt bleek dat enkele bewoners in de bovengenoemde 3 straten geen of slechts 1 van de 2
gemeentelijke brieven hebben ontvangen. Die brieven kun je alsnog krijgen.
Mocht je al eerder je enquête naar de gemeente verstuurd hebben en van mening veranderen, dan kun je dat alsnog bekend maken. De laatst binnengekomen enquête zal geldig zijn!
Nieuw formulier opvragen of melden bij: s.dommeck@eindhoven.nl
Of via Lida Calis: Willem van Millenberchstraat 27, 5611PR Eindhoven. Tel: 040 2 11 11 10
Direct opvragen op internet: http://www.eindhoven.nl/actueel/nieuws/Betaald-parkeren-woonwijken.htm

Haal meer winst uit uw woning
Een goede eerste indruk maak
je maar één keer!
WILT U UW WONING VERKOPEN?
Wij helpen u met de optimale presentatie!
Vastgoedfotografie/verkoopstyling
Tijdelijke inrichting/plattegronden
www.nieveenrealestateservices.nl

d

ww
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KidzzzzTalk estafette
Puk vond het leuk om de vorige keer in Kidzzzztalk te staan. Deze keer interviewt Puk Kouwenberg zijn zusje

Saar.

Wie ben je?

Saar Kouwenberg.
Mijn mama heet Aagje, mijn papa heet Leon en mijn broer heet Puk.
Wat is je lievelings:
Vak?
Gym
Eten?
Pannenkoeken
Land?
Spanje
Snoep?
Beertjes
Kleur?
Blauw
Dier?
Hond
TV programma? The Croods
Waaraan heb je een hekel?

Muggen

Wat zijn je hobby’s?

Koekjes bakken

Wat is een goede of slechte
eigenschap?

Goede: altijd vrolijk ...Slechte: weet ik niet
Van welke muziek houd je?

Kijk omhoog van Nick en Simon
Vindt je de Rochusbuurt leuk om in
te wonen, en waarom?

Ja, omdat het gezellig is!

Wat wil je later worden?

Dierenarts

Wie wil je de volgende keer in de Kidstalk?

Rosan Peters

Groep 7 van de Hasselbraam heeft deze prachtige pagina gemaakt:
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‘Goei Volk’, film uit de wijk
Een filmpremière van een buurtgenoot, dat maak je niet
snel mee. Een documentaire over een stukje Eindhoven
maakt het nog extra interessant. Zondag 29 september
werd op het Nederlands Film Festival de film Goei Volk
vertoond van Ingrid van Zummeren en Marloes Hoogenstraten. Ingrid woont in de Rochusbuurt.
Over een korte rode loper betreden we het Louis Hartlooper
Complex, een soort Plaza Futura in Utrecht. De kinderen van
Ingrid begroeten ons rennend door de gangen. Kleine hoekjes
en nissen geven het oude politie in Amsterdamse Schoolstijl
een bijzonder karakter.
De filmzaal, twee keer links en dan trapje op en trapje af, zit
goed vol. Een aantal bekende gezichten, uit de buurt en van
verder, kijken ons begroetend aan. Na een korte aankondiging start de film. De buurtinfowinkel ‘het Drents dorp’ staat
centraal in de documentaire. Drie hoofdpersonen, die samen
de infowinkel draaiend houden, worden op een intieme wijze
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gefilmd. De cameravoering is statisch; steeds vanuit een hoek
in de winkel worden op verschillende momenten in dag, week
of maand de activiteiten geregistreerd. Mensen uit de buurt
lopen binnen en vinden een luisterend oor. De drie hoofdpersonen worden daarbij ook apart geportrettreerd, vertellend
vanuit hun belevingswereld, reagerend op de gebeurtenissen
in de winkel.
Het is bijzonder dat Ingrid en Marloes mij als kijker laten verlangen naar meer. De ogenschijnlijk monotone setting is roept
al snel herkenning op. De gesprekken, activiteiten en structuur
van de dag stralen rust uit. Als kijker wordt je buurtgenoot,
en voel je je betrokken, zonder deelgenoot te worden. Het
voorbijrazend verkeer op het Strijps Bultje, dat steeds door de
ramen van de winkelpui zichtbaar is, lijkt een metafoor voor
de hectische buitenwereld, dat in schril contrast staat met de
stiltes die de gesprekken in de winkel kenmerken.
Na afloop van de film vertellen de regisseuses, staand op het
podium, kort iets over de film. De aansluitende borrel was Brabants gezellig. Na afloop, trapje op en af en twee keer rechts,
stond ik buiten met een verlangen naar meer.

Van de buurtagent

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 hier-onder
verzameld hebben.
22 sept

Vrijdag is er een snelheidscontrole geweest op de ST.Jorislaan
600 vtg gecontroleerd 45 overtredingen hoogste snelheid 92
km/u.
Bijzonderheden uit de wijk, afgelopen donderdag; inbraak
VTG bomanshof, Zaterdag woninginbraak op de Hertogstraat
via achterzijde binnen
1 oktober

Zojuist beroving geweest van scholieren Augustinianum voor
de Jumbo 2 daders een met witte pet, Hugo boss trainingspak
2e zw pet zw Jack ½. Buit beatbox en gsm, weg op 1 fiets ri
centrum. Licht getint. Iets gezien bel 0900-8844. Gelukkig
maar, de beelden zijn bekeken bij Jumbo dus ik heb goede

hoop op herkenning.
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Rochus Culinair...
De klassieker van...
Nodig:
Dit keer een recept van een Rochusbuurtbewoner.
Deze buurtgenoot vertelde dat het recept heel erg •
1 kg patentbloem
oud is. Een klassieker dus!
•
400 g boter

Speculaas

•

In deze tijd van Sinterklaas, helemaal op z’n Hollands met de discussie over de Zwarte Pieten, past
een traditioneel recept, Speculaas.

600 g bruine basterdsuiker
1 kopje melk
•
3 gladgestreken eetlepels kruiden in gelijke hoeveelheden: kaneel – foelie – kruidnagelen
•
maagzout (Internet: maagzout, zuiveringszout, bakpoeder zijn drie begrippen voor hetzelfde product: natriumbicarbonaat (NaHCO3). Dit huis-tuin-keuken-middel is zo
oud als de straat en kent tal van toepassingen)
Twee zakjes bakpoeder dus!

Ik kreeg het hééél lang geleden van een toen al héél
oude gepensioneerde banketbakker. Hij vertelde me
nog, dat ze al spoedig na de feestdagen in januari
begonnen met het bereiden van het deeg om de
kruiden de gelegenheid te geven om lang in te
werken op de andere bestanddelen in het beslag!

Bereiding:
Zeef de bloem en meng deze met de kruiden, de suiker en het maagzout. Kneed
er dan de boter door met toevoeging –
beetje bij beetje- van de melk.
Dan 20 minuten bakken op 175°C

Zoveel tijd heeft u niet meer vóór Sinterklaas, maar
het smaakt toch evengoed erg lekker, deze speculaas!

Smakelijk!

•

14 oktober

Afgelopen vrijdag een winkeldiefstal bij Jumbo gepleegd.
Verdachte zeer bekend bij Politie, ter plaatse aangehouden
door personeel.
Collega’s moeten 2x naar zelfde adres in Rochusbuurt voor
geluidsoverlast, afspraken gemaakt. Volgende keer P.V. Keer
daarop inbeslagname.
Afg. Zaterdag man uit 1938 in de Jumbo bestolen van bankpas,
pincode afgekeken totaal bedrag van 4272 euro gepind.
Wil je contact met Erwin? Twitter: @BrigadierSTRMce of mailen:
erwin.van.melis@brabant-zo-politie.nl

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

LEKKER (BLIJVEN) ETEN
EN TOCH AFVALLEN!
Geldropseweg 111 Eindhoven
Tel 040 212 00 29

www.voeljegoedineindhoven.nl
Bewust eten, bewegen én blijven genieten!

studio
A
Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

a de Buut
ctiviteitenagend

A

Grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 19 november en 03 december

Groene bak
Dinsdag 12 en 26 november en 10 december

Repair Café
Stratum orga
niseert
zaterdag 30
november 14
-1
7u, haar
maandelijkse
repareerbije
enkomst.
Kapotte spul
len, zoals kle
elektronica,
d
in
g,
koffiezetapp
aratuur,
broodrooste
rs kunnen sa
men met
professionele
vrijwilligers
gratis worde
gerepareerd
n
. Kom gerust
vo
or het herste
van je winterk
l
leding of met
je kapotte
speelgoed. W
ant weggooie
n is zonde.
Repair Cafe
Stratum, elk
e laatste
zaterdag van
de maand. R
ochusbuurth
‘de Buut’, Roc
uis
husstraat 42
Eindhoven

Meer Repair Café?
Iedere laatste
zaterdag van de
maand!

café de Buut

ar voor
beschikba
is
t
u
u
B
.
e
D
ctiviteiten
ngen en a
ri
e
d
a
rg
ve
gmail.com
uurthuis@
sb
u
h
c
ro
:
Info

Oud papier
Woensdag 20 november en 04 december

Plastic, Glas
Dagelijks: 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 630 stuks in
de Rochusbuurt.

Redactie:
Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,
Janine Ficheroux en Koert Linders

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

