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Al voelde het voor mij wel een beetje gedateerd aan om op  
17 januari weer opnieuw allerlei mensen een goed nieuw jaar  
te wensen, ging ik toch goedgemutst naar onze BUUT. Direct 
na 20:00 uur was het al druk! Het bestuur heeft er een goede 
gewoonte van gemaakt om iedereen bij de deur welkom te heten 
met een mooi glas bubbels! En ook voor ieder die dit jaar weer 
een actieve bijdrage levert voor de buurt, een kleine verrassing. 

Mooi om te zien dat er steeds meer mensen komen, jong en oud, mensen 
die iets met buurtbewoners en met elkaar hebben. Het was al gauw een hels 
kabaal van al de kletsende en proostende buurtbewoners. De voorzitter van 
onze buurtvereniging  in de vorm van onze charmante Carlijn ‘t Hoen nam 
rond half  tien het woord en sprak van een hopelijk mooi jaar en goede 
initiatieven voor de buurt! Dat nemen we ons weer allemaal ter harte en 
drinken er nog eentje op!

Redactie

Nieuwjaarsborrel



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

TPT
 Tandprothetische Praktijk Tuinstraat

is de nieuwe naam van

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.
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Redactioneel 137
Hartje winter! Het lijkt het er niet op; als ik dit stukje zit te typen, is het buiten  
10 graden! Krijgen we nog een beetje winter of  is het dat al op het moment dat u dit 
leest? En hoe zit het met uw goede voornemens? Zijn ze al vervuld, achterhaalt  
of  nog niet begonnen? In dat laatste geval wordt het tijd, we staan op het randje  
van de tweede maand van het jaar als u dit leest! 

We hebben weer een nieuw nummer van het Rochusnieuws voor u in elkaar gezet. 
Compleet met alle vaste rubrieken, kinderpagina, roddels en achterklap, culinair  
en nieuws over de braakliggende terreinen. De ontbrekende foto van het vorige  
nummer, hebt u het ook gemist? En de nieuwjaarsborrel, hebt u het gezellig  
gevonden? Een reflectie hiervan en wellicht een foto van uzelf  vindt u in dit blad. 

Tijdens de laatste redactievergadering kwamen we per ongeluk op een FRITZ-avond 
terecht in het buurthuis. Dat was leuk, zagen we nu eindelijk met eigen ogen wat dat 
nu betekent: FRITZ-en! Uweet het ook als u er een keer heen gaat, met uw  
hobbysetje waar u normaal niet aan toe komt door tijd- of  ruimtegebrek. Niet altijd 
maar weer achter die buis kruipen als u het gevoel heeft dat u moe bent na een  
dag hard werken! Ga er even uit, neem borduurwerkje, laptop of  knutselwerkje mee 
en amuseer jezelf  en mede-buurtbewoners, praat met elkaar, heb contact!

Voor nu wens ik u veel leesplezier toe. Hebt u hart voor onze buurt, blijf  dan in  
contact met buurtgenoten en... Voor de volgende keer kan ik al vast verklappen, dat 
we aandacht gaan schenken aan de komende gemeenteraadsverkiezingen die op  
19 maart gaan plaatsvinden, noteert u het maar alvast in de agenda’s. Stuurt u uw  
kopij in naar het vaste mailadres Rochusnieuws@gmail.com vóór 25-02. 

Tot ziens, tot Rochus…
de Redactie

Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen tel: 06 43 89 46 99 

Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

info@rochusbuurt.nl

www.rochusnbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom  tel: 211 14 10

trudy.sturkenboom@gmail.com

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts tel: 212 95 65

rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis tel: 0900-88 44

erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Wijkcoördinator
Frank van de Tillaert tel: 14040

f.vd.tillaert@eindhoven.nl

Bewonersplatform
Joke Beniers www.platformstratum.nl

  Buurt-info

Kopij voor het Rochusnieuws?

Begin maart van dit jaar verschijnt nummer 138 van deze 
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met dinsdag 25 februari a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of  afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of  op de Willem van Hornestraat 19.



Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
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Tuinieren in de Rochusbuurt Vraag & aanbod... 

Hallo Rochusbuurtbewoners, 
In het najaar van 2013 is een klein groepje buurt- 
bewoners bij elkaar gekomen om te brainstormen 
over de mogelijkheden van het braakliggende terrein 
aan de Hoefkestraat. 

Zoals inmiddels bekend is in de buurt zijn de bouwplannen 
van Wooninc. voor dit terrein voorlopig uitgesteld omdat  
er vanwege de recessie weinig tot geen kopers zich gemeld  
hebben. Wij vonden het jammer als zo’n groot terrein er jaren-
lang troosteloos bij zou blijven liggen. Op dat moment gingen 
we nog uit van het gegeven dat er helemaal niet gebouwd/ 
verbouwd zou worden door Wooninc. 

Enkele weken later bleek dit achterhaald. Wooninc. is zoals  
iedereen kan zien aan de slag gegaan op het terrein. De winkel-
panden aan de Geldropseweg zijn fors aangepakt en er is 
woonruimte gecreëerd voor jongeren. De ingang van deze  
appartementen is aan de achterkant van de Geldropseweg. 
Eind december zijn deze appartementen opgeleverd. Het ter-
rein is maandenlang een bouwput geweest met veel containers 
en materialen. 
Eind november hebben we (Frank, Gijs, Walter, Antoinette en 
Annelies) een overleg gehad met Wooninc. (eigenaar van het 
terrein), om te horen wat de inrichtingsplannen zijn van 
Wooninc. en wat de wensen zijn van de Rochusbuurt. 
Wooninc. heeft inmiddels een weg aangelegd en parkeerplaatsen 
die bij deze woonruimte horen. Binnenkort zullen bomen  
geplant worden en gras gezaaid in een perkje in de buurt van 
het buurthuis. 

Op de plekken waar eigenlijk koopwoningen gebouwd zouden 
worden, hebben we voorgesteld om een bloemenweide te  
maken (tegenover Hoefkestr huisnummer 14 en 16). Verder is 
tegenover de speeltuin een rand van bestaand groen. We willen 
dit stukje in het voorjaar snoeien en misschien opleuken en 
aanvullen met planten en bloemen. Wil je daar aan meewerken 
of  heb je geschikte planten voor dit stuk grond, stuur dan even 
een e-mail naar anneliesvandenboogaart@hotmail.com. 

Groet Annelies van den Boogaart

Mijn vriendin en ik wonen nu een jaar in de Rochusbuurt. 
Vanuit mijn ouderlijk huis heb ik mijn scooter meegenomen 
(die erg handig is in een stad!). Het was de bedoeling dat deze 
in ons schuurtje zou komen te staan, dat via een paadje achter 
de huizen te bereiken is. Helaas is de scooter te breed voor dat 
smalle paadje.
Bij veel regenval, bij vorst en bij veel diefstal in de buurt wil ik 
hem toch graag binnen hebben staan, dus rijd ik hem door het 
huis(!), via de tuin naar het schuurtje. Niet handig...

Mijn vraag aan de buurtbewoners is dan ook of  iemand nog 
plekje vrij heeft in zijn of  haar (met de scooter bereikbaar) 
schuurtje, waar wij gebruik van zouden mogen maken.

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Nick de Loo
Hoefkestraat 61

Gebr. Van Gestel wéér in  
feeststemming!
Tijdens de zeer geanimeerde nieuwjaarsreceptie 
bespraken wij de uitnodiging voor de gebr. Toon en 
Martien van Gestel, bij Koninklijke beschikking 
Hofleveranciers, voor het afscheidsconcert van  
prinses Beatrix op 1 febr.2014 in Rotterdam.

Toon gaat er heen met zijn vrouw Rian. Martien heeft genereus 
zijn plaats aan haar afgestaan. De komende week zal zowel 
Toon als Rian zich alvast in het feesttenue kleden, als een 
generale repetitie. Hun dochter zal daar een foto van maken 
die ter beschikking gesteld zal worden aan Rochusnieuws. 
Vrijdag 31 januari zal Toon na sluiting van de zaak om 18.00 
uur, thuis de koffer en Rian ophalen en vervolgens vertrekken 
naar Rotterdam. Dan zijn ze zeker op tijd voor het afscheids-
concert. Maandag 3 februari komen zij weer terug.
Alvast veel plezier gewenst!

Lida Calis
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Inge van de Vorst acteert in haar passie

Ruim drie jaar geleden kwam ze af  en toe broodt halen in de buurt, nu 
woont ze samen met haar bakker Dido. Misschien werd ze daarmee wel 
de stille kracht achter hem toen hij zijn winkel startte,  maar nu is ze 
vooral een opkomende bekendheid. Inge van de Vorst,  docent aan de 
Fontys en zelfstandig relatie-coach, timmert vooral als ‘de Liefdesdokter’ 
hard aan de weg. 

Een verbindend consult bij de 

Liefdesdokter

Het begon allemaal in 2010, toen ze sa-
men met studenten en medewerkers van 
Fontys Toegepaste Psychologie een inza-
melingsactie startte voor het Glazen 
Huis. Bezoekers konden in café 
Wilhelmina aanschuiven bij Inge en haar 
collega die in de rol van Liefdesdokter 
liefdesconsulten gaven. De uitdossing 
met een witte jas, kek brilletje en hoge 
hakken werkte erg  goed en het werd een 
prachtige avond, vol grappige en ontroe-
rende gesprekken.  Die avond werd voor 
Inge het begin van een stroom aan activi-
teiten die zij ‘Sociale Innovatie’ noemt, 
waarbij het woord verbinden vaak valt. 

Het is aandoenlijk te luisteren naar Inge’s 
verhaal;  hoe ze als jong onzeker meisje 
verhuisde van Heeze naar Someren-
Heide, en moeilijk aansluiting vond op deze nieuwe plek en  
zodra het kon als dromerige adolescent naar Frankrijk vertrok 
als au pair. Vervolgens studeerde ze in Leuven studeerde ze 
Communicatiewetenschappen.  Dat Franse romantiek haar als 
au pair al tegenviel, zegt iets over haar verlangen. 

 ‘Liefde mag  stromen’. Inge straalt als ze het zegt. Gepassioneerd 
vertelt ze verder over de Liefdesdokter. ‘De Liefdesdokter is 
eigenlijk relatiecoaching light. In een consult van 7 minuten 
mag je alleen of  samen vertellen wat jij wilt vertellen. Na afloop 
krijg je een recept mee naar huis. Dat kan van alles zijn.  
‘ Die korte gesprek zijn vaak ontroerend : ‘Je moet heel associ-
atief  en creatief  zijn en snel kunnen schakelen. Het zijn verras-
send diepe gesprekken en vol ontlading’. Het is daardoor 
superleuk om te doen en ik krijg er enorm veel energie van.’
Er komen veel onderwerpen voorbij : loyaliteit, dankbaarheid 
voor de liefde die er is, scheiding ouders,  liefde voor kinderen, 
verlies van een dierbare, het toelaten van een nieuwe liefde  
en ook seksualiteit. Bv de jonge vrouw die graag moeder wil 
worden en tegelijk stoeit met de relatie met haar eigen ouders, 

de tiener met gescheiden ouders die 
worstelt met schuldgevoel naar haar 
moeder terwijl ze intens verlangt 
een betere band met haar vader  
op te bouwen. Kortom, allerlei  the-
ma’s in de liefde waar mensen mee 
worstelen komen op tafel.  En dat is 
soms heftig. Vandaar dat er ook  
nazorg is: via mail of  telefonisch 
kun je nog contact hebben.

Het concept van de Liefdesdokter 
slaat aan; met een beletterde  
caravan heeft Inge al verschillende 
festivals, beurzen en evenementen  
bezocht, soms zelfs met een heel 
team. De caravan werkt daarbij  
perfect : ‘het is nostalgisch, en geeft 
een intimiteit waarin mensen open 

durven zijn’. En ze wordt blij en vrolijk van de caravan vertelt 
ze lachend. 

Intussen is ze niet onontdekt gebleven, op verschillende media 
was ze al te zien. En ze blijft door gaan. Omdat iedereen wel 
een beetje hulp in de liefde kan gebruiken. ‘Voor een moedig 
hart is niets onmogelijk’. Daarin heeft ze ook zichzelf  ontdekt. 
Ze neemt actief  deel aan verschillende activiteiten zoals de 
Geluksroute en festival Kom erbij. En was zelfs op Omroep 
Brabant als relatiedeskundige te zien.  ‘Want’, zo vertelt Inge, 
‘we hebben allemaal  de opdracht om te verbinden.’ 

Iedere 1ste vrijdag van de maand is de Liefdesdokter tussen  
10 en 12 uur bij Stadsbakkerij Broodt voor een gratis inloop-
spreekuur. Voor een klein consult; met als je wilt een heerlijke 
kop koffie en croissant. Loop dus binnen en zoek de 
verbinding. 
www.Facebook.com/deliefdesdokter 
en www.deliefdesdokter.nl
                  Koert



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

Haal meer winst uit uw woning

Een goede eerste indruk maak
je maar één keer!

www.nieveenrealestateservices.nl

WILT U UW WONING VERKOPEN?
 

Wij helpen u met de optimale presentatie!
Vastgoedfotogra�e/verkoopstyling
Tijdelijke inrichting/plattegronden
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Buurten met Energie

Stel je voor... dat we door het opzetten 
van lokale energiecoöperaties binnen 
afzienbare tijd allemaal een deel van 
onze eigen energie produceren.  
Dat geven we vanuit Nudge een zetje. 
Want het heft in eigen handen nemen, 
dat zien we graag!

In Nederland zijn inmiddels al flink wat lokale 
energiecoöperaties opgericht. Zo heb je  
bijvoorbeeld Duurzaam Koudum en Energiek 
Velsen die hebben geïnvesteerd in zonnepane-
len. Veel van deze succesvolle coöperaties wer-
ken samen met energieleverancier Greenchoice. 
Nudge wil samen met Greenchoice als partner 
de opgedane kennis en ervaring laagdrempelig 
beschikbaar maken voor iedereen. Zodat het 
nog makkelijker wordt om zelf  een coöperatie 
op te richten.

Wat gaan we doen?
Op basis van de ervaringen van bestaande  
coöperaties hebben we een plan van aanpak 
ontwikkeld in samenwerking met een aantal 
startende coöperaties. Vanaf  januari 2014  
kunnen andere nudgers die zelf  een coöperatie 
wil starten met dit plan van aanpak aan de slag 
– met begeleiding van Nudge. Greenchoice  
verzorgt de administratie van je coöperatie. 

Start jij ook een coöperatie?
Heb je interesse om in januari 2014 in jouw 
buurt te starten met het oprichten van een  
coöperatie? Stuur alvast een mailtje naar  
suzanne@nudge.nl en we houden je op de 
hoogte! Wil je weten wat er zoal bij komt kijken 
om zelf  een coöperatie te starten?

Kijk op https://www.nudge.nl/
projecten/41-buurten-met-energie/211

  Er is post...
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KidzzzzTalk estafette
De vorige keer stond Rosan Peters in de kidstalk. Ze vond het leuk  
om erin te staan. En de jufrouw van de BSO had haar in het krantje  
zien staan en er wat van gezegd.

Deze week interviewt Rosan, Willem Swinkels.

Wie ben je? 
Ik ben Willem Swinkels. Ik ben 6 jaar oud. Mijn mama is Ellen, mijn papa is Eric 
jan en mijn zus is Eva. Ik ga naar de Hasselbraam en ik zit in groep 3.

Wat is je lievelings?:
Les   rekenen
Eten:   pannenkoeken
Vakantieland   Italië
Snoep   lollies, maar ik
   hou van alle snoep
Kleur   rood en blauw
Dier   Cheeta, die kan 
   100 km per uur rennen. 
Tv-programma  Diego

Waaraan heb je een hekel? 
Gepest worden en snotneuzen

Wat zijn je hobby’s? 
Skateboarden, snowboarden en skiën

Wat is een goede/slechte eigenschap? 
Goede: ik kan goed de tafel afruimen. 
Slechte: ik heb geen slechte eigenschappen, ik ben zooo geweldig. 

Van welke muziek hou je? 
“Happy”, van Michael Jackson dacht ik.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Ja, 
Waarom? Omdat er geen snotneuzen wonen

Wat wil je later worden? Politieman

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? Sofie Peters 

Journaliste/actrice Rosan Peters staat klaar om 

interview met Willem Swinkels af te nemen.

Knutselen in de Buut!
Wat een mooie zomer, prachtig 
najaar met lekker veel buiten spelen. 
Nu is het weer tijd voor de kachel, 
warme chocomel en  …….knutselen 
met alle kinderen uit de buurt!. 

In het nieuwe jaar gaan we van start  
met leuke knutselactiviteiten –  
elke 2e donderdag van de maand van 
15.30 tot 17.00 uur. 
Wat gaan we doen:
13 februari “valentijn”
13 maart “schilderen met garen”
10 april “pasen”
22 mei  “verrassing”

Tot dan, groet Mar en Rian 
(06 - 43 01 37 78 / 06 - 46 19 35 02) 
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Letters 
In de cirkel missen 5 letters van het 

alfabet, zoek ze allemaal!

Raadsels en moppen
Je kent het spreekwoord “naast je schoenen lopen” toch wel? Nou wat gebeurt er dan 
als je naast je schoenen loopt? 
Antwoord: Je sokken worden vies.

Een kerstman, een fee en een dom blondje lopen op straat.
Ze zien 20 Euro op de grond liggen. Wie van hen pakt het op? 
Antwoord: Het domme blondje natuurlijk, want de anderen
bestaan niet.

Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?
Antwoord: Het is te ver om te lopen!

Het is warm en ruikt naar banaan ?  
Antwoord: Apenkots

Waarom lachen kaboutertjes als ze gaan voetballen?  
Antwoord: Omdat het gras onder hun okseltjes kietelen

Het is rood en het staat in de hoek??? 
Antwoord: Een stout brandweerautootje

Schminken
Het is al weer bijna canaval, hierbij wat mooie voorbeelden van schminkmaskers!

Kinderpagina!!
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Ontwikkelingen nieuwbouw: 
 de stand van zaken

Zoals bekend heeft Wooninc. op twee lokaties in de Rochusbuurt  
nieuwbouwplannen: Terrein Geldropseweg – Hoefkestraat en terrein 
Blauwververij – Romerohof. De Rochusbuurtvereniging heeft ruim een 
jaar geleden een schikking getroffen met Wooninc. waarbij de massale 
bouwplannen tussen de Geldropseweg en de Hoefkestraat werden 
voorkomen. Helaas zat een ontlasting bij de Blauwververij en op de 
Romerohof  er toen niet in.

Terrein Geldropseweg - Hoefkestraat
Als direct gevolg daarvan werd afgelopen 17 december ‘JOEP’ 
opgeleverd: Geen nieuwbouw, maar wel vernieuwing van het 
bestaande gebouw met 35 jongerstudio’s en 8 atelierruimten in 
de plint aan de Geldropseweg.

Terrein Blauwververij - Romerohof.
Inmiddels heeft ook het ontwerp bestemmingsplan ‘Stratum 
binnen de Ring II’ ter inzage gelegen. Dit is op dit moment nog 
niet geldend, maar daarin wordt wel al geanticipeerd op het 
vervallen van het appartementencomplex op deze plek.
Tijdens de opening van ‘JOEP’ werd dit bevestigd door de  
directie van Wooninc. Vooralsnog heeft zij besloten af  te zien 
van de bouw van appartementen op deze locatie. Het betrof  
hier de bouw van 21 appartementen in twee bouwblokken. 
Deze worden nu vervangen door grondgebonden woningen. 
Daarmee komt ook de geplande parkeergarage te vervallen. 

Er is nog onduidelijkheid over de vorm van het nieuwe bouw-
plan. Wooninc. heeft echter toegezegd de nieuwe plannen,  
zodra ze meer concreet zijn, te presenteren in de Rochusbuurt.

Namens de voormalige werkgroep Nieuwbouw,
Frank van der Laak

Voor de volledig tekst van bovenstaand 
bericht en het Ontwerp Bestemmings-
plan ‘Stratum binnen de Ring II’ wordt 
u verwezen naar de website van de 
Rochusbuurt: 
www.rochusbuurt.nl
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Onlangs is Wooninc. gestart met het inrichten van het terrein aan het 
Rochushofje. Dit bestaat uit drie delen:

Ontwerp achterterrein 
Geldropseweg-Hoefkestraat

1  Er is een toegangsweg aangelegd 
voor de nieuwe studio’s aan de 
Geldropseweg (en in de toekomst 
ook voor de nieuwe woningen aan de 
Hoefkestraat), compleet met parkeer-
vakken en straatverlichting. Deze weg 
blijft eigendom van Wooninc. en is 
uitsluitend bedoeld voor de nieuwe 
bewoners.

2  De tijdelijke inrichting van de grond 
waarop in de toekomst de woningen 
aan de Hoefkestraat gebouwd zullen 
gaan worden. Het bestaande groen 
blijft voorlopig gehandhaafd. Verder 
zal dit perceel worden afgezet en 
tijdelijk ingezaaid worden met 
plantensoorten, bloemen en gras die 
ook op arme grond goed gedijen. 

3  Het definitief  inrichten van het 
blijvende groen aan het Rochushofje: 
dit zal voornamelijk bestaan uit gras 
waarop enkele bomen geplaatst 
zullen worden ( de beuk wordt 
gehandhaafd). Een Beukhaag zal dit 
groen scheiden van de toegangsweg. 
(Zie plattegrondje)

Overigens speelt Wooninc. om financieel-
administratieve redenen nog steeds met 
de gedachte om het oude buurthuisje op 
te knappen en ook geschikt te maken 
voor bewoning door jongeren.
Volgens de buurtvereniging is dit in 
strijd met de overeenkomst die zij  
ongeveer een jaar geleden met Wooninc. 
over de inrichting van dit terrein heeft 
afgesloten.



Schoonheidssalon

studio
A

Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24
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Vrijkaarten Kerstwintercircus
In de kersteditie van het Rochusnieuws konden 
vrijkaarten gewonnen worden voor het 
Kerstwintercircus in het Parktheater. Met het insturen 
van een leuke bijdrage aan deze krant, maakte je 
kans. 

Een handjevol kinderen zijn hiermee aan de slag gegaan en 
hebben prachtige tekeningen ingestuurd. Deze zullen in de ko-
mende edities van de krant te zien zijn. In deze krant vind je de 
tekening van de prijswinnaar:  Jesse van Lierop! 
Samen met zijn vader, moeder en zus heeft hij kunnen genieten 
van het circus. Zijn vader Anton vertelt ons hoe het geweest is!

Redactie

Kerstwintercircus
2013

De winnende inzending van Jesse

Het was een traditie om met het gezin naar het 
kerstwintercircus te gaan. En dit jaar gingen we niet. 
Weet ook niet precies waarom.

Toen zagen we het bericht in het Rochusnieuws. Tekeningen 
inleveren met kans op kaartjes voor het circus. Beide kinderen 
zijn creatief  aan de slag gegaan. Beide mooie tekeningen. Beide 
ingeleverd. Een dag later al bericht, onze zoon Jesse had de 
kaartjes gewonnen. Heel het gezin natuurlijk blij. Gingen we 
toch naar het kerstwintercircus, dankzij het Rochusnieuws.

De plaatsen waren ook meteen de beste die er waren. We zaten 
top.
Alle acts waren goed. Maar de clowns waren echt geweldig.  
We hebben krom gelegen van het lachen. 
Vooral toen er mensen uit het publiek mee moesten doen. 
Kortom het was een geweldig leuke avond. De traditie bleef  
gehandhaafd.

Groetjes Anton



• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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Oplevering 
17 december zijn aan het Rochushofje door Wooninc 43  
studio’s opgeleverd. Na 10 jaar overleg is het een mooi resultaat 
geworden. Welkom aan de 45 jonge mensen. PvdA wethouder 
Torunoglu heeft de eerste sleutel uitgereikt.

In het vorige nummer van Rochusnieuws heeft u de foto  
ongetwijfeld gemist die hoort bij het voorpagina-artikel over 
Bloemmarie; hierbij alsnog de foto die bij het artikel geplaatst 
had moeten worden.

Penningmeester met Pensioen
Hij is 6 jaar penningmeester in ons buurtbestuur geweest  
en het werd tijd om het stokje over te dragen. 
Roland Heijman bedankt voor al je inzet, je betrokken-
heid en je enthousiasme als penningmeester.
Hopelijk zien we je nog veel en vaak bij alle buurtactiviteiten.

Gijs van Stiphout neemt zijn taak over.

Bloemmarie’s
Fritzen!

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.

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

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

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

Er is koffie, thee, fris, bier, wijn en we zorgen voor wat 
lekkers.

Buurthuis De Buut
DONDERDAG:  30 januari, 20 februari, 13 maart,  

3 april, 24 april 2014
Inloop vanaf  19.30 uur.

Met groet, Elke Veltman & Femke Klinkenbijl

Ben je geïnteresseerd?

Fritzen heeft een facebookpagina: 
https://www.facebook.com/fritz.fritzen.140
“Fritzen In De Buut” wordt vriend en blijf op de hoogte!!!

Wil je in ieder geval op de hoogte gehouden worden? 
Stuur een mail naar info@atelierfritz.nl 

Nieuwtjes uit de buurt:

Marieke Verhees tussen haar medewerkers Vera Wouters (links)

en Lianne van de Vrande.
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CHIPO actiegroep
Beste buurtgenoten,
Mijn naam is Anke Aarts. Ik woon sinds vorig jaar in de St. Jorislaan  
en ben een project gestart voor weeskinderen in Zimbabwe. Zelf  ben  
ik daar geboren, mijn ouders deden ontwikkelingshulp. Toen ik 3 jaar 
was zijn we naar Nederland gekomen. 
Dit jaar in Juli gaan we na 20 jaren weer terug naar Zimbabwe om mijn 
geboortestad Chitungwiza te zien en rond te reizen door het land.

Ik kwam uiteindelijk op het idee dat ik toch iets 
goeds wilde doen voor de mensen daar en ging op 
zoek naar goede doelen in Zimbabwe. In Chitung-
wiza bestaat een stichting die zich ontfermt over 
weeskinderen. Veel kinderen hebben hun ouders 
verloren aan AIDS. Deze stichting heet IMBA  
en wordt ook vanuit Oss in Nederland financieel 
ondersteund. 

Men is bezig met de bouw van familiehuizen.  
In ieder huis kunnen 8 kinderen wonen en hebben 
ze een lokale vader en moeder die dag en nacht 
voor hun klaar staan. De stichting zorgt er ook 
voor dat deze kinderen naar school kunnen en 
begeleiden ouders die naast hun eigen kinderen 
ook weeskinderen willen opnemen in hun gezin. 
Ze bieden de ouders een kans om geld te verdienen 
door poppetjes te maken en geven ze voorlichting 
over de opvoeding van de kinderen.

Ik wil me graag inzetten voor deze stichting  
en omdat ik er in Juli zelf  heen ga, kan ik het 
opgebrachte geld dan daar zelf  besteden aan 
goederen die de kinderen nodig hebben.

Hoe wil ik geld gaan inzamelen?
Ten eerste heb ik een facebookpagina gemaakt: 
Chipo, dat betekent ‘cadeautje’ in de lokale taal. 
Op die pagina kun je ook alle informatie vinden. 
(www.facebook.com/pages/CHI-
PO/239760342865756 ref=hl)

Vervolgens de actie in het Repair Cafe. Iedere 
laatste zaterdag van de maand kun je dit vinden in 
ons buurthuis. Dit is bedoeld om kapotte spullen 
te repareren met elkaar. Hier wil ik dingen gaan 
verkopen.

Afgelopen december heb ik bijvoorbeeld oliebol-
len gebakken, waarmee ik al €75,- heb opgehaald! 
Komende maand komt er weer iets anders op  
het menu! 

Op zaterdag 24 mei organiseer ik een actiedag  
in de Oude Rechtbank op ‘t Stratumseind.  
‘s Middags is er van alles te doen voor jong en oud 
en ‘s avonds gaan we met de voetjes van de vloer. 
Onder voorbehoud komen er heel speciale gasten, 
waaronder de wereldkampioen kunstfluiten Geert 
Chatrou! Entree is €2,- en van de hapjes en 
drankjes gaat 10% naar mijn goede doel! 

Dan wil ik ook kleding inzamelen. Ik zoek kleding 
of  accessoires die er nog mooi uitzien, zodat ik ze 
kan verkopen. Dus als je nog kleding hebt, laat het 
me weten via de mail, dan kom ik ze ophalen! 
Kijk voor meer informatie ook op:  
www.imbanederland.com

en als je op de hoogte wilt blijven van de gebeurte-
nissen, like dan mijn facebookpagina. En heb je 
nog tips of  ideeën, zijn deze altijd welkom! 

Giften zijn natuurlijk altijd welkom op  
rek nr. 056 957 46 76 ten name van AC Aarts  
te Eindhoven

Anke Aarts, E-mailadres: a_aarts@live.nl



Geldropseweg 111 Eindhoven
Tel 040 212 00 29

www.voeljegoedineindhoven.nl

LEKKER (BLIJVEN) ETEN 
EN TOCH AFVALLEN!

B e w u s t  e t e n ,  b e w e g e n  é n  b l i j v e n  g e n i e t e n !

EN TOCH AFVALLEN!

B e w u s t  e t e n ,  b e w e g e n  é n  b l i j v e n  g e n i e t e n !
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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.

Van de buurtagent 

29 dec. 
Aanvang middagdienst, de eerste 2 vuurwerk meldingen zijn 
al binnen. #overlast #vuurwerk

11 jan. 
Weer oplichters actief  in #stratum, engels sprekende mannen 
willen Uw schoorsteen repareren, trap hier niet in, U komt 
altijd bedrogen uit.
55 woninginbraken in 1 maand tijd in #stratum, visueel 
gemaakt op een kaartje Bel bij verdachte situatie #samensterk

Wil je contact met Erwin? Je kunt hem bereiken 
via twitter @BrigadierSTRMce 
of  mailen erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

29 nov. 
Pas op. Er zijn colporteurs in beveiligingsartikelen actief, die 
zeggen met de gemeente samen te werken. Dat is niet waar.

4 dec. 
7 woninginbraak in 2 dgn is veel heel veel, Joh v Eindhsrt, 
Havensingel(2x), Stuiverstraat, Hoefkestrt, Fran.Soniusstrt en 
Fuchsiastrt alle inbraken via voordeur middels flipperen/
hengelen. Leer jezelf  aan om de deur op slot te draaien, ook 
al ga je maar even weg #TopTip
O zag ik daarom vanmorgen wat agenten door de straat 
lopen. Niet alleen vanmorgen.... #godganselijkenacht. 
Gelukkig alleen vanmorgen iets van gemerkt. 
#helaasvoorjulliewerkaandewinkel
Zijn er mensen die iets hebben gezien? En vooral wanneer 
vinden de inbraken plaats, ‘s nachts?
Buurtonderzoek levert (nog)niets op, wel in de wijk(speelbos) 
diverse gestolen spullen terug gevonden. Tijdstip van de 
inbraken ligt tussen 02.00 een 06.00 uur. Allemaal middels 
hengelen/flipperen.

26 dec. 
Paspoort, rijbewijs of  ID kwijt? Vanaf  01 dec niet meer via 
de Politie aangifte, maar rechtstreeks bij de gemeente. pic.
twitter.com/roU3sk1Zux

Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt?

Na 1 december 2013

U hoeft geen aangifte van vermissing van uw identiteitsbewijs meer te doen bij de politie. U moet de vermissing wel melden bij de gemeente. U krijgt dan een vermissingsverklaring en u kunt meteen een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen.

Bent u drie of meer identiteitsbewijzen binnen vijf jaar kwijtgeraakt dan moet u er rekening mee houden dat het langer kan duren voordat u een nieuw document krijgt. Een identiteitsbewijs met spoed aanvragen is in dat geval niet mogelijk.

Bent u uw Nederlandse identiteitsbewijs kwijtgeraakt in het buitenland, dan hoeft u geen aangifte te doen. Niet bij de politie in het buitenland en ook niet bij de Nederlandse politie.

Uw gestolen of vermiste reisdocument wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Als het wordt teruggevonden, mag het daarom niet meer gebruikt worden.
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Beste buurtbewoners,
Allereerst de allerbeste wensen voor 2014 ! Wij hopen dat het een mooi jaar mag worden, 
zowel in Eindhoven als in Dresden. Onze laatste bijdrage aan het Rochusnieuws was van 
Aug/Sept 2013 dus we hebben een paar uitgaves gemist maar we zijn jullie uiteraard niet 
vergeten. We zijn redelijk druk geweest (en nog steeds) om ons te settelen in Dresden.  
In ons laatste stukje hebben we jullie verteld dat de ´oplevering´ van ons huurhuis in 
Dresden onverwacht en op het allerlaatste moment vertraagd was.

Nachbarn aus der Heimat

Omdat we toch wilden dat Pepijn en Eva op de  
1e schooldag op 27 aug zouden beginnen zijn we 
toch afgereisd op 23 Augustus en hebben we de 
eerste 1,5 weken in een gemeubileerd appartement 
gewoond. Onze spullen die intussen al onderweg 
waren in de verhuiswagen konden 2 weken 
opgeslagen worden bij het verhuisbedrijf. Niet 
optimaal allemaal, maar als het gaat zoals het moet, 
dan moet het maar zoals het gaat. En ondanks dat 
we al redelijk vaak verhuisd zijn, en dus ervarings-
deskundige, valt het iedere keer zwaar. Misschien 
omdat je nu met 3 kinderen meer en meer mee te 
sjouwen hebt. Ook alle perikelen van afmelden in 
Eindhoven bij allerlei instanties en in Duitsland 
aanmelden zal nooit een hobby worden maar 
hoort erbij. Nadat de verhuizers ons huis in 
Dresden met onze spullen hebben ingeruimd in  
de eerste week van September zijn we snel erin 
getrokken. Intussen ging het gewone leven door 
met naar school gaan en werken in de nieuwe stad.

Vanaf  27 Augustus gaan Pepijn en Eva naar een 
basisschool met het zogenaamde DAZ program-
ma. DAZ staat voor Deutsch Als Zweitsprache. 
Dit wordt op een 7-tal basisscholen in Dresden 
aangeboden en is speciaal bedoeld voor kinderen 
die uit het buitenland komen, en op een versnelde 
manier Duits kunnen leren vanaf  het begin. Dit in 
plaats van een reguliere school waar je mee moet 
met de ´flow´ wat betekent dat Pepijn Duits zou 
moeten spreken en lezen op het niveau van een  
9 jarige. Nadeel is wel dat de extra uren Duits die 
je krijgt ten koste gaan van andere lesuren zoals 
geschiedenis en aardrijkskunde. De DAZ uren 
worden gegeven apart van de reguliere klas, terwijl 
de vakken waarvoor de Duitse taal ´minder´ 
belangrijk is zoals rekenen, muziek, sport en 
handenarbeid gewoon in de reguliere klas worden 
gevolgd. In het begin was het voor beiden wel 
even aanpoten want op een nieuwe school met een 
vreemde taal met andere kinderen, moet je je plek 
vinden en dat heeft tijd nodig. Maar met ups en 
downs gaat het steeds beter, Eva eigenlijk vanaf  de 
eerste dag waarbij ze thuis kwam en trots vertelde 
dat ze al vijf  en een halve vriendin had, Pepijn die 
wat langer nodig had en heeft want af  en toe 
vraagt hij nog steeds waarom we niet in Eindhoven 
hadden kunnen blijven. Vreemd genoeg ging het 
na 2 weken herfstvakantie in Nederland met Pepijn 

een stuk beter in Dresden, misschien dat het besef  
dat Nederland niet zo ver weg ligt en dat hij 
regelmatig in Eindhoven zal blijven komen 
daaraan bijgedragen heeft.

Cato heeft intussen ook een plek op de 
Kindergarten bemachtigd. Dit was nog even 
spannend omdat Dresden de stad is met het 
hoogste geboorteaantal per 1000 inwoners in 
Duitsland, dit is al een aantal jaren zo wat betekent 
dat er een zeer groot tekort was, en nu een iets 
kleiner tekort aan kinderopvangplaatsen. Omdat 
de gemeente wettelijk verplicht is om ieder kind 
een opvangplaats aan te bieden als die gevraagd 
wordt, met weinig beschikbare plaatsen, betekent 
dat wachtlijsten en dat je als ouders wel een plek 
toebedeeld krijgt, maar vaak niet op de kinderop-
vang van voorkeur zodat naar de andere kant van 
de stad rijden geen uitzondering is. Maar goed, we 
hadden geluk met Cato want er was net een 
nieuwe Kindergarten geopend bij ons om de hoek 
en daar was nog een plek vrij. Cato gaat nu 5 
dagen in de week naar de opvang wat hier normaal 
is want deeltijd werken zoals bijvoorbeeld 3 dagen 
in de week met bijbehorende opvang kennen ze 
hier niet. Hetzelfde geldt voor Pepijn en Eva, die 
gaan 5 dagen naar de naschoolse opvang, de 
zogenaamde HORT. De kinderen eten daarbij een 
warme lunch op de HORT of  Kindergarten, 
terwijl Fulco warm luncht op zijn werk. En dat 
betekent weer een broodmaaltijd ´s avonds thuis 
en niet hoeven koken door de week wat ook wel 
prettig is. Het is niet zoals in Singapore waar we 
een maid hadden die kookte, maar op deze manier 
is het ook wel prettig.

Dat kinderen hier 5 dagen in de week naar de 
opvang gaan, komt ook omdat zowel man als 
vrouw 5 dagen in de week werken. Wat wordt weer 
gestimuleerd doordat de kosten voor kinderopvang 
en naschoolse opvang hier zeer laag zijn en per 
kind  nog lager worden naar mate je meer kinderen 
in de opvang hebt. Arbeidsparticipatie wordt dus 
vanuit de overheid gestimuleerd middels deze 
goedkope (en inkomensonafhankelijke) kinderop-
vangplaatsen. Precies het tegenovergestelde van 
Nederland waar kinderopvang duurder en duurder 
wordt voor ouders en zeker naar mate je inkomen 
hoger is waardoor werken door 2 ouders minder 
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  Vanaf 7 februari a.s. wordt de Buut elke vrijdag  

van 16.00 tot 19.00 uur voor alle buurtbewoners 

opengesteld voor:

BUUT VRIJ

BUUT VRIJ
Voor een praatje, een drankje of… Niks moet, alles 
mag, dus als je wensen of leuke ideeën hebt, 
schroom niet, leg het voor en dan bekijken we of 
het te realiseren is. 

Tot vrijdags!

aantrekkelijk wordt. Ik wil het economische  
succes van Duitsland niet hieraan toeschrijven 
maar het speelt zeker een rol. Ook is kinderbijslag 
hier beduidend hoger, en ook daaraan zie je dat 
Duitsland onderkent dat nieuwe aanwas middels 
kinderen nodig is om als land je welvaart te 
behouden. Vanuit dezelfde redenering heb ik het 
idee dat buitenlandse werknemers hier veel meer 
welkom zijn dan in Nederland, omdat de Duitse 
beroepsbevolking snel vergrijst terwijl de econo-
mie toch draaiende gehouden moet worden.

Sinterklaas en kerstmis hebben we net achter de 
rug, en hier zie je ook weer de verschillen met 
Nederland. Nicolaus (Sinterklaas) kent men wel, 
maar wordt kleinschalig gevierd waarbij de kinderen 
op 6(!) December wat snoep of  lekkers in hun 
schoen krijgen. 

Terwijl kerst zeer grootst gevierd wordt. Vanaf  4 
weekenden voor kerst begint met af  te tellen met 
1e advent, 2e advent etc. Kerst is een feest waarbij 
men samenkomt met familie en vrienden en de 
hele voorbereiding er naar toe belangrijk is. De 
hele maand December staat eigenlijk in het teken 
van kerst, ook middels de Kerstmarkten die je in 
heel Duitsland vindt en waarbij de Striezelmarkt in 
Dresden de oudste kerstmarkt van Duitsland is, dit 
jaar was geloof  ik de 496ste editie. Hele busladingen 
met toeristen (ook uit Nederland) komen daarop 
af, om glühwein te drinken en allerlei snuisterijen 
te proeven of  te kopen. En alles ademt de sfeer 
van kerst, ook gesprekken op het werk met 
collega´s gaan dan heel vaak over kerst zoals wat 
men gaat doen, waar en met wie, wat men gaat 
eten en hoe men zich kleed. Het gaat eigenlijk 
onze Nederlandse pet te boven en komt soms wat 
kleinburgerlijk over, maar aan alles merkt dat het 
belangrijk is dus bagatelliseer het niet.

Tot zover deze bijdrage.Volgende keer wat meer 
over de stad zelf, de school en de omgangsvormen. 
Want waar wij denken dat Duitsers vaak formeel 
en afstandelijk zijn, is dat in de praktijk toch 
anders. Ik heb me laten uitleggen dat dat ook komt 
omdat we hier in Oost Duitsland zitten en niet in 
West Duitsland.

Groeten van Fulco, Brigit, Pepijn, Eva en Cato



  Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging 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

Vormgeving:
Paul van Vorstenbos

Produktie:
Puntscherp

Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
Dinsdag 11, 25 februari, 11 maart

Groene bak
Dinsdag 4, 18 februari en 4, 18 maart

Oud papier
Woensdag 12, 26 feb en 12 maart

Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Bij de gymclub in de Rochusbuurt is nog plaats 

voor enkele dames 50+ die graag een uurtje 

sportief bezig zijn. De lessen worden gegeven 

op maandag avond van 19.30 tot 20.30 uur in 

de gymzaal van basisschool de Hasselbraam  

in de Tuinstraat. Heeft u belangstelling, kom 

gerust even langs voor info, op maandag avond 

of bel 040-2575991.

Met vriendelijke groet, Petra Goudsmits

  Grijs, groen en papier

   50+ gym in de gymzaal van de 
Hasselbraam

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.

 
 

 

 

 

Activiteitenagenda de 
Buut

De Buut is bes
chikbaar voor

 

vergaderingen
 en activiteit

en. 

Info: rochusbuiurthuis@gmail.com

Februari - Maart

Fritzen Donderdag 30 februari  aanvang 19.30 uur Donderdag 20 februari aanvang 19.30 uur  Donderdag 13 maart aanvang 19.30 uur 
Bestuursvergadering
 Maandag 3 februari  aanvang 20.00 uur Maandag 10 maart aanvang 20.00 uur

Kinderknutselen 
 Donderdag 13 februari aanvang 15.30 uur Donderdag 13 maart aanvang 15.30 uur

Repair Café
 Zaterdag 22 februari aanvang 14.00 uur Zaterdag 29 maart aanvang 14.00 uur

Buut Vrij 
 Elke vrijdag aanvang 16.00 uur Vanaf vrijdag 7 februari
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