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Bloemmarie 5 jaar
Ik spreek met Marieke Verhees in haar winkel aan de Geldropseweg, ze heeft
haar bloemenwinkel al weer 5 jaar! Wat betekent dat voor haar? “5 Jaar hard
werken. Maar met veel plezier en veel uitdaging!”
Ze woont nu aan de Jan van Eykgracht,
maar heeft lang in de Rochusbuurt gewoond, op kamers toen ze nog studeerde. Wat dan? “Pedagogiek; ik heb mijn
opleiding afgemaakt, diploma gehaald en
toen……? Een bloemenzaak? Ja, een
spannende keuze. Ik werkte al jaren als
bijbaantje in een bloemenzaak in Deurne,
waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Je
kan best zeggen dat bloemen mijn grote
passie is. Toen ik deze plek aan de
Geldropseweg zag, begon mijn idee,
mijn droom te broeien. Ik hoorde van
anderen, dat er geen bloemenzaak in de
buurt was. En dit was net zo’n hoekpand!
Toen heb ik de stap gezet. Praten met de
bank, alles regelen, als 23-jarige een hele
uitdaging!En inmiddels al weer bijna ‘gevestigd’ hier!”
Je hebt vaker evenementen, niet? “Ik sta
altijd bij de marathon, bloemen verkopen aan de finish! Ook heb ik de 2-jaarlijkse uitvoering van een dansschool in
het Parktheater verzorgd en doe meer
evenementen als het kan”.
Wie is Marieke? “Zoals ik al zei, geboren
en getogen in Deurne en voor mijn studie op kamers gegaan, op kamers aan de
pastoor dijkmansstraat. Daarna boven
de schoenmaker, tegenover de bloemenwinkel en nu dus aan de Jan van
Eykgracht. Ik ben een tikje chaotisch, erg

enthousiast en voortdurend op zoek naar
een nieuwe uitdaging. Ik ben pas een
maand op reis geweest naar Peru, kwam
daar super veel bekende bloemen tegen,
gaaf om deze in het ‘echt’ te zien groeien. Reizen is geweldig, maar ik vind het
ook héél leuk om gewoon hier in de bloemenwinkel te staan, advies geven aan
klanten en bezig zijn met bloemen”.
Waar betrek je je bloemen vandaan? ”Ik
werk met een groothandel, die levert de
bloemen die ik bestel rechtstreeks hier
aan de winkel. Ook werk ik samen met
mijn vroegere baas uit Deurne, we kopen
soms samen in. Ik vind het belangrijk om
op duurzaamheid te letten. Dat is nu een
populair begrip, maar ik vind dat ook
echt zo. Helaas is een grote biologische
groothandel onlangs failliet gegaan,
waardoor het nu moeilijker is om ‘goed’
in te kopen, maar ik blijf er voor gaan.
We hebben hier in de winkel ook het mpsa-label voor bloemen. Dat is te vergelijken met het msc-label voor duurzaam
gevangen vis of het fsc-label voor duurzaam timmerhout”.
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Vanwege het 5-jarig bestaan, kunt
u tegen inlevering van deze bon,
tot de Kerst een bloemenvaasje
kopen van €13,95 voor €9,95, zo
lang de voorraad strekt en 1 per
persoon!

Wat zijn je plannen voor de nabije
toekomst?
“Op naar de volgende 5 jaar!”
Met deze treffende oneliner besluit ik het
gesprek; Marieke, succes!
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Redactioneel 136

Nieuwjaarsborrel

Alweer het tweede nummer met iedere keer een andere voorzitter. Met het (tijdelijke?) vertrek van Marga hebben we als redactie afgesproken iedere keer
een andere hoofdredacteur te benoemen. Hij of zij maakt de voorselectie van
de stukken, zit mensen achter de broek aan voor stukjes en mag ook nog eens
het redactioneel schrijven!

Namens het bestuur wensen we iedereen in de Rochusbuurt hele warme en fijne Feestdagen toe.En een
fantastisch en liefdevol nieuwjaar,
2014 laat je maar zien en horen!

Het is dat betreffende nummer dan veel werk voor die hoofdredacteur, maar ook
leerzaam om te zien wat er niet allemaal komt kijken voordat zo’n nummer nu eens
goed in elkaar zit. Stukjes komen onverwacht toch nog op het laatste moment binnen, improviseren als een stukje er niet is. Bij het repair- café hoor je van een actieve
buurtbewoner dat hij van de woningcorporatie nog een platte grond heeft gekregen.
“Die zou hij wel even bij de opmaker afgeven”. Nou dat zullen we dan ondanks de
voorbereidingen wel in het blad zien!
In gedachten loop je als hoofredacteur al te schrijven aan je redactioneel, beginnetjes
van zinnen te maken: Dit jaar was toch zo… (vul maar in grappig/ saai/ dromen zijn
verwezenlijkt oid) of; nummer 136, wat hebben we dit jaar toch ook weer hard gelachen om de onderlinge buurtgrapjes! Maar ook: terugkijkend op dit jaar was het weer
een jaar van hoogtepunten (rommelmarkt, camping, ruilbeurs) enz. maar ook een
van mensen die het even niet meezat…
Ach zo’n laatste nummer en mijn eerst als eindredacteur maakt een beetje melancholisch en gestrest! Ik denk dat we in ieder geval toch weer met z’n allen een leuk kerstthema- nummer hebben kunnen realiseren.
Wij van de redactie wensen alle bewoners van de mooie Rochusbuurt een mooie en
gezellige kerst toe! Hopelijk draagt deze Rochusnieuws een beetje aan die kerstsfeer
bij.

Het afgelopen jaar zijn er een hoop wisselingen en veranderingen geweest in het
bestuur.
Wij (Gijs, Sabine, Mar en Carlijn) willen
er het komende jaar weer voor gaan.
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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

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
tel: 212 70 17

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

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

Bewonersplatform
Joke Beniers

www.platformstratum.nl

rochusnieuws@gmail.com

Kopij voor het Rochusnieuws?
Begin februari volgend jaar verschijnt nummer 137 van deze
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 7 januari 2014 a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of op de Willem van Hornestraat 19.

Redactie

nieuwjaarsborrel
vrijdag 17 januari

vanaf 19.30 uur

De Buut

Belangrijk vinden wij dat we er met z’n
allen voor zorgen dat er een gevoel van
saamhorigheid is in de buurt en mensen
met elkaar in contact kunnen komen.
Ook komend jaar hopen we weer dat er
een leuke activiteiten georganiseerd worden om elkaar te ontmoeten. Iedereen is
welkom om hieraan deel te nemen. Hoe
meer mensen hoe beter.

zijn als er meer mensen zijn die zich
daarbij aansluiten!

Op dit moment is er een fanatieke groep
mensen die de organisatie van de activiteiten op zich nemen. Het zou geweldig

Dit kan op verschillende manieren: we
zijn op zoek naar mensen die zich willen
aansluiten bij het bestuur en bij de

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

buurtkrant, maar ook in het opzetten en
organiseren van activiteiten.
Daarnaast is het heel fijn als er mensen
zijn die zich opgeven om hand en span
diensten te verrichten.
Dus 2014, laat je maar zien en horen…..
Het je een idee of wens en wil je je inzetten voor ons buurtje horen we dat graag!
Iedereen is van harte welkom om op de
nieuwjaarsborrel te komen om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden.
Het moment om elkaar te zien en te ontmoeten, terug te kijken en een glas te
drinken op het komende jaar.
We zouden het leuk vinden om een hoop
buurtgenoten te zien!
En een extra proost op de vrijwilligers...
We hebben een leuke verrassing voor jullie klaarstaan als dank voor jullie inzet!
Het bestuur van de Rochusbuurt

Gezocht: penningmeester
Zoals jullie vast wel weten bestaat ons buurtbestuur nu
uit 5 mensen: Carlijn, Gijs, Sabine, Rik en ik. Binnen het
bestuur ben ik penningmeester geweest. Na pakweg 6
jaar is het tijd dat iemand het stokje van mij overneemt.
Ik schat dat ik er ongeveer 2 uur per week mee bezig ben.
Daarnaast hebben we 1 x per maand (meestal de eerste maandagavond van de maand) bestuursvergadering in De Buut. Dus
wie heeft er zin? Het maakt je meer betrokken bij de buurt.

Je leert nieuwe mensen kennen, binnen onze wijk en bij de
gemeente Eindhoven.
Aanmelden bij Roland Heijman, rolandheijman@upcmail.nl,
06-10856748, of Carlijn ’t Hoen, carlijnjoost@hotmail.com,
06-43894699.
Welkom!

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.
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Roland Heijman
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Van de buurtagent

Fritzen
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Ben je bezig met een project? Iets maken? Iets bedenken? Een bedrijfje
opzetten? Of heb je gewoon een klusje waar je maar niet aan toe komt. Wij
ook.
En we vinden dat we er in ons dagelijks
leven vaak te weinig mee bezig kunnen
zijn.
Het leek ons een goed en leuk idee een
vaste avond samen te komen in De Buut.

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.

Om eraan te werken. Om door te denken. Om te delen en elkaar misschien wat
verder te helpen.

15 oktober

Goedemorgen, rustig nachtje geweest in de wijken.
Helaas zien we de woninginbraken stratumbreed wel
weer stijgen. #donkeredagen
21 oktober

Wilt U aangifte doen van een strafbaar feit? Kan
zelfs via internet, niet alles maar wel veel. #ziefoto

Er is koffie, thee, fris, bier, wijn en we
zorgen voor wat lekkers.
Buurthuis De Buut
dinsdag 17 december 2013
dinsdag 7 januari 2014
Inloop vanaf 19.30 uur.

De avonden hebben een zeer vrijblijvend
karakter. Je komt en gaat wanneer je zin
hebt en bepaald zelf waarmee je bezig
wil zijn.

Met groet,

De eerste “Fritzen” waren alvast een succes. Er werd een quilt gemaakt, gelamineerd, was gevouwen, gewerkt aan
websites, foto’s geplakt, gespind, kussens

Fritzen heeft een facebookpagina:
“Fritzen In De Buut”

Woninginbraak Sint Rochusstraat. Gepleegd tussen
afg. Za 14.00 en Zo 17.00 uur, inklimmen via 2
meter hoog raam. Laptop weg, iets gezien?
2 november

Weten waar er in uw buurt wordt ingebroken? Ga
naar http://www.politie.nl/misdaad-in-kaart …
Inbraak voorkomen? Lees de tips op: http://www.
politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html …

Wordt vriend en blijf op de hoogte!

Theatergroep Boem zoekt spelers. We nodigen belangstellenden, man of vrouw, ervaren, onervaren, uit om vrijblijvend te
reageren. Wil je kijken of het je iets lijkt ? Heb je interesse in
spelen, of wil je (praktisch) ondersteunen (decors; kleding etc.)
? Laat ons iets weten. Stuur een bericht naar: theatergroepboem@gmail.com , of bel: 06-24609039. Wij nemen snel contact met je op.

25 november

Collega’s moeten wederom naar de Jumbo
Geldropseweg voor winkelboef.
Economisch roerige tijden laat mensen
rare sprongen maken.
Wil je contact met Erwin? Je kunt hem bereiken
via twitter @BrigadierSTRMce of mailen via
erwin.van.melis@brabant-zo-politie.nl

Whazz dah?

Elke Veltman & Femke Klinkenbijl

BOEM

29 oktober

P.s. Op 22 juni was er een insluiper in de
Willem van Hornestraat. De buit was
een portemonnee. De bewoner belde
112 en binnen 15 minuten had de
politie de insluiper in de Iriswijk te
pakken met het geld en zonder portemonnee. Het lijkt door de tweets dat de
buurtagent hier niet bij betrokken was.
Toch complimenten voor de politie
voor het snel en adequaat ingrijpen.
(overigens is ook de portemonnee weer
terecht dankzij oplettende buurtbewoners!)

gemaakt enzovoort enzovoort.

zijn
een uil
Er zou
ijk.
w
in de
gehoord eze zijn?
d
Zou dat

Theatergroep Boem In Eindhoven maakt ieder jaar een voorstelling voor kinderen of volwassenen, onder leiding van een
ervaren en professionele regisseur, die telkens (ergens) anders
is, met veel humor en vaart, waar bij het samen maken en spelen belangrijk is, en waar bij de inbreng van iedere speler telt.
Facebook: https://www.facebook.com/boem.theatergroep

Haal meer winst uit uw woning

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

www.voeljegoedineindhoven.nl

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

Bewust eten, bewegen én blijven genieten!

d

ww
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KidzzzzTalk estafette
Deze keer in Kidzztalk Puk Kouwenberg interviewt Rosan Peters.
Wie ben je?

Ik ben Rosan Peters. Ik ben 8 jaar. Mijn mama heet Liesbeth,mijn papa heet Ramon
en mijn zus heet Sofie. Mijn school heet de Regenboog en ik zit in groep 4a
Wat is je lievelings:
Vak / les?
Handwerken
Eten?
Chinees
Vakantieland?
Spanje, het eiland Ibiza
Snoep?
een doodnormale lolly
Kleur?
Ik heb er heel veel
Dier?
een uil
TV programma? Spangas
Waaraan heb je een hekel?

Mijn zin niet krijgen.

Wat zijn je hobby’s?

Paardrijden

Van welke muziek hou je?

Katy Perry

Wat is een goede of slechte
eigenschap?

Goede: Ik kan goed toneelspelen
Slechte: ik maak veel rommel

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in
te wonen, en waarom?

Ik woon op de grens, dus ik weet het niet.
Wat wil je later worden?

Juffrouw

Wie wil je de volgende keer in de Kidstalk?

Willem Swinkels
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Op verzoek een uitnodging van de Sint Joriskerk...
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Roddel en achterklap

Weekmarkt
Wilgenhof
Iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
is er een weekmarkt in Vitalis
Wilgenhof. Ingang Schalmstraat.

Noodverordening
S: O jee, noodverordening in de Rochusbuurt..
A: ivm bezoek hooligans van Zagreb
R: Wtf ? Wat is dit nou weer, moeten we planken voor die ramen spijkeren?
J: Gezellig!
D: Laten we een buurtwacht instellen en een kordon rond de buurt. Nee, geen
Gordon
S: D. misschien wat Kroatische zoete broodjes bakken?
M: Het is slechts een spelletje....
R: Soete broodjes op de tandjes!
D: Ik kan wat hele stevige stokbroden bakken...
R: Met looienpijpse vulling

Op de markt staan kramen met fruit,
biologische kaas van de Genneper
Hoeve, kado artikelen, biologische
producten
(o.a.
brood
van
Groendomein Wasven), Toko Segang
met Indonesische producten, ondermode en bloemen /planten.

Eindhovens Dagblad 01 novemnber 2013:
EINDHOVEN - Burgemeester Rob van Gijzel is een noodverordening aan het
voorbereiden voor woensdag tot en met vrijdag voor de gemeente Eindhoven. Die
is bedoeld om agressieve supporters van voetbalclub Dinamo Zagreb te beteugelen.
Zagreb speelt donderdag tegen PSV.
Eindhovens Dagblad 08 novemnber 2013:
EINDHOVEN - Het afkondigen van een noodverordening in Eindhoven, vanwege
de mogelijke komst van grote groepen Kroatische voetbalhooligans, is de afgelopen
week niet alleen in Nederland bekendgemaakt. Ook in Kroatië is dat gebeurd.
Volgens de politie heeft dat er mede voor gezorgd dat de gevreesde Bad Blue Boys
thuisbleven.

Iedere week is er een wisselend aanbod. Maar bovenal gezelligheid en
ontmoeting met buurtbewoners. De
koffie staat klaar!
U bent van harte welkom!
Vitalis Wilgenhof
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Kerstmis, feest, gezelligheid
vrijkaarten
Circus
Een spannende, spectaculaire middag voor jong en oud in een sfeervol
en gezellig Parktheater Eindhoven.
Voor de 43ste keer organiseert het
Parktheater
het
Internationaal
Kerstwintercircus met weer een groot
aantal bijzondere acts.De groep bestaat uit zes kunstenaars en werkt op
een vaste plek in Dommelen.

Zoals de Nederlandse diabolokunstenaar
Michaël Betrian, de Zwitserse Andreis
Jacobs Rigolo met een evenwichtsact
met palmtakken en de Franse illusionist
Jidini. The Astronauts (Cirque du Soleil)
presenteren een spectaculaire spacewheel-act en Zdenek Supka uit Tjechië
laat een ongelooflijke jongleeract zien.
Uniek is de act van de Rus Oktay
Novruzov, die een evenwichtsact op een
slap gespannen koord uitvoert.

Er is veel ruimte voor humor: het wereldberoemde clownstalent David Shiner
uit Amerika komt naar Eindhoven. Hij
was als schrijver, regisseur en clown verbonden aan Cirque du Soleil. Met zijn
tijdloze acts grijpt hij het publiek letterlijk en figuurlijk bij de kladden. Shiner
wordt afgewisseld met de traditionele
José Michel Clowns uit Spanje. En nog
veel meer.
Als spreekstalmeester is Arjan Smit weer
aangetrokken, bekend van onder meer
Sesamstraat en het Sinterklaasjournaal.
Alle acts worden live begeleid door
Krzysztof Majewski’s Orchestra. Kom
op tijd, er zijn ook nog een heleboel
randactiviteiten op de foyers.

Parktheater Eindhoven: zaterdag 21 t/m maandag 30 december
Kijk voor meer informatie: www.kerstwintercircus.nl

Sint Maarten
Beste lezer,
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor al het fruit dat u aan
ons hebt gegeven tijdens ons Sint Maartensfeest!!
Het fruit is inmiddels naar de Wilgenhof gebracht waar het
dankbaar in ontvangst is genomen.
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Rochus Culinair...
Heel vroeger maakte ons mam zelf de worstenbroodjes voor kerstavond.
Ze had het recept van tante Joep, een vriendin van haar op de verpleegstersopleiding. Tijdens de nachtmis dekten ons pap en ik de tafel, de
lampen gingen uit en de kaarsen gingen aan. Tot diep in de nacht aten
we met het hele gezin de worstenbroodjes en het kerstbrood. Hieronder
het recept.

Het Parktheater stelt vier vrijkaarten voor het Internationaal
Kerstwintercircus
beschikbaar
voor inwoners van de Rochusbuurt. De kaarten zijn voor de
voorstelling van zaterdag 21 december om 20.00 uur.
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rochusnieuws@gmail.com
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Helaas hebben wij van een aantal bewoners uit uw wijk
gehoord, dat zij geen bezoek hebben gehad van zingende
kinderen aan de deur. Wij willen hiervoor onze excuus aanbieden. Het is niet alle groepen gelukt om bij alle huizen aan
te bellen. Hopelijk kunt u ons vergeven.
Met vriendelijke groet,
Kinderen en leerkrachten van groep 3, 4 en 5,
Vrije Basisschool de Regenboog

Schoonheidssalon

Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24

tante Jo
ep

odjes va
n

Wil je kans maken op deze kaarten, stuur dan een tekening, recept, gedicht of een andere leuke
bijdrage aan de volgende editie
van het Rochusnieuws.

studio
A
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• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Grijs, groen en papier

Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

Grijze bak

a de Buut
ctiviteitenagend

Dinsdag 17 en 31 december & 14 en 28 januari

A

Repair Cafe
Groene bak
Stratum orga
niseert haar
Dinsdag 24 december & 7 en 21 januari
maandelijkse
repareerbije
enkomst op
zaterdag 28
Oud papier
december en
zaterdag 25
januari van 14
Woensdag 18 december & 4, 15 en 29 januari
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Voor alle buurtbewoners
Vrijdag 17 januari
vanaf 19.30u
Met een presentje voor de
Rochusvrijwilligers!
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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.
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Info
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.

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

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Time van Bers

Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

