
 
Het feest dat Mevrouw Verschuren 
op 29 maart gaf  in café Caravelle ter 
gelegenheid van haar 90e verjaardag 
mag zonder meer als geslaagd wor-
den betiteld.

De hele Rochusbuurt was uitgelopen 
om haar oudste bewoner te feliciteren, 
die al een jaar lang gespaard had om dit 
feest te kunnen bekostigen.

Er was taart van bakker Peer, en van Jan 
en Mieke was er koffie, alcohol, en fris. 
De zon scheen uitbundig, zodat ook het 
terras buiten al snel gevuld raakte.

De collectebus die Mevrouw Versch-
uren op het biljart had geplaatst raakte 
allengs steeds voller.  
Met trots meldde zij ons dat de uitein-
delijke opbrengst ten bate van de zwerf-
hondenopvang (waaraan zij ook haar 
Noortje te danken heeft) is geworden:  
 
632,90 EURO!

Mevrouw Verschuren wil iedereen nog 
eens ontzettend bedanken voor alle go-
ede wensen aan haar adres en voor de 
gulle gaven.Zij hoopt over 10 jaar haar 
100e verjaardag te vieren en dan zal café 
Caravelle wederom de feestlocatie zijn. 
Ze is al opnieuw begonnen met sparen!
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Mevr. Verschuren 

haalt binnen op 
verjaardagsfeest

Vraag en aanbod: 

Te koop: 
Oude piano

€ 50,- 

 Wim van Stiphout, 
Hoefkestraat 40, 

06-51590465

Ook iets in de aanbieding? Mail 
met rochusnieuws@gmail.com

Mevr. Verschuren vroeg iedereen te 
doneren aan de zwerfhondenopvang



Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam

TLV I Tandtechnisch Laboratorium Verbeeten
TPV I Tandprothetische Praktijk Tuinstraat

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

geeft gratis advies over al uw vragen over uw kunstgebit! 
+ Wij zorgen voor alle reparaties
+ Wij maken nieuwe kunstgebitten èn klikgebitten
+    Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij ons 

zorgpakket uitgebreid.  Meer advies, meer nazorg. Ook bij u thuis. 

Gebitszorg met een plus!  Kijk op www.gebitplus.nl  

Wij houden u graag op de hoogte.
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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

  Voor u geknipt ...

Redactioneel 139
Net de eerste koningsdag gehad en voor u ligt alweer een nieuwe Rochusnieuws. 
Eindhoven was een en al leven met vrijmarkten, DJ’s, muziekbandjes, etc.
 
En midden in het geweld ligt onze geweldige rustige buurt. Nou ja rustig!! Dat lijkt, 
want ondertussen is de redactie weer superactief  geweest om  de nodige artikeltjes 
voor u bij elkaar te sprokkelen. 

In dit nummer uiteraard de vaste rubrieken kidstalk, wazz dah, de agenda en derge-
lijke. Maar ook een reisverslag van onze eigen globetrotter, Maike. Regelmatig verlaat 
zij onze wijk om verre oorden te verkennen. Deze keer is zij in Afrika geweest. 

En ineens was ons oude buurthuis weg. Gemist? Wij hebben de exclusieve foto’s. 
Ook is er in deze krant natuurlijk aandacht voor de aanleg van glasvezel. 

Kortom teveel om op te noemen. 
De redactie wenst u veel leesplezier!

Kopij voor het Rochusnieuws?

Eind juni van dit jaar verschijnt nummer 140 van deze buurtkrant. 
Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met dinsdag 03 juni a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of  afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of  op de Willem van Hornestraat 19.



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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18 maart
Wegens overlast klachten uit de wijk mbt cafe overleg met de 
gemeente gehad, deze gaan uitbater aanspreken op 
regelgeving. 

24 maart
Let op, tientjesoplichter weer actief  in de wijk!! Afgelopen 
Zaterdagavond buurtbewoner aangesproken door deze 
oplichter met autopanne. Ook actief  in Gestel. 
Franzleharplein en hij gebruikt ook onze naam gebr veldpaus 
dakwerk in de wijk tivoli hij zegt bij hun kan je het geld terug 
vragen...
de oplichter had de pech dat de bewoner hem al kende en drie 
jaar geleden ook geld had geleend. Trap er niet in!! @
Rochusbuurt e.o.
Als het bedrijf  daardoor schade heeft geleden kan je aangifte 
doen. Alle aangiften gaan we #stapelen
@brigadierSTRMce bedankt heb er al eerder een melding van 
gemaakt
 
02 april
Opvallend veel huisuitzettingen in #Stratum door huurachter-
stand, menselijk leed is groot. #triestenkeihard #economie-
verhard. Triest…zonder pardon. En dan gek vinden dat 
mensen doordraaien…..
Zeg het maar, familie, kennissen, opvang etc. Wanbetalers 

staan op zwarte 
lijst dus niet 
makkelijk om 
woonruimte te 
vinden. Heb echt 
te doen met 
sommige. Huur 
moet betaald worden natuurlijk maar er zijn gevallen..... 
#schrijnend. Triest! Waar gaan die mensen naar toe??
Dat zijn de schaduwkanten van deze participatiemaatschap-
pij…..en niet de ‘leukste’ kant van jullie werk….

15 april
Vanmiddag Woninginbreker overlopen in de Hoefkestraat, 
zoeken onderbroken ivm hulpvraag ambulance in de wijk.

16 april
Gisterenmiddag inbraak Tuinstraat en een poging op 
Rochusstraat dader licht get. 170m 25 jr, smal postuur, 
baardje, geruit pet

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

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. Deze keer niet veel nieuws uit onze wijk. 

Van de buurtagent 
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BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl

Op het voormalige Joep Jansen terrein aan de Hoefkestraat wordt de 
grond omgewerkt en het bosje uitgedund. Opschot wordt weggehaald, 
de grotere boompjes blijven staan. Er worden paden aagelegd en daar 
omheen wordt een bloemenmengsel gezaaid. Aan de kant van de 
grote beuk is een beukenhaag geplant. Om de nieuwe bomen die daar 
geplant zijn komt waarschijnlijk gras. Al met al zal het hele terrein er 
een stuk frisser, groener en gezelliger uit gaan zien. Hopelijk duurt het 
nog een hele tijd voor de nieuwe huizen gezet worden!

Joep Groen
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  Voor u geknipt 2 ...
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!!KidzzzzTalk estafette

Wat is je lievelings........................:

Les: Gym 
Eten: Pizza 
Vakantieland: Ibiza 
Snoep: Alles behalve drop 
Kleur: Blauw, paars en groen 
Dier: Stokstaartje 
TV programma: Spangas 
Waaraan heb je een hekel? 
Mezelf  vervelen 
Wat zijn je hobby’s? 
Paardrijden en afspreken

 
Wat is een goede/slechte eigen-
schap? 
 
Goede: Aardig voor iedereen 
Slechte: Ongeduldig

 
Van welke muziek hou je? 
 
Popmuziek

 
Vind je de Rochusbuurt leuk om 
te wonen? 
 
Ik woon in de Hertogstraat en kom 
graag in de speeltuin in de Rochus-
buurt, hier kom ik vaak leuke kin-
deren tegen.

 
Wat wil je later worden? 
 
Moeder

 
Wie wil je de volgende keer in de 
kidstalk? 
 
Bram ‘t Hoen

Dit interview zou eigenlijk al In de vorige Rochusnieuws hebben gestaan. Helaas, 
door alle feestelijkheden van de carnaval is het er toen niet van gekomen. Vandaar 
dus alsnog het lang verwachtte vraaggesprek van Willem Swinkels. Deze 
superjournalist heeft Sofie Peters voor zich.

 
Wie ben je? 
 
Sofie Peters, buurmeisje van Willem in de Hertogstraat, daar woon ik  met 
mijn moeder Liesbeth,mijn vader Ramon en mijn zusje Rosan, ik ben 10 jaar 
en ik zit in groep 6 op De Regenboog.



Schoonheidssalon

studio
A

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

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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In de tweede helft van november ben ik vertrokken naar Namibie om een 
vriendin en haar dochter van 7 te gaan helpen bij hun verhuizing van Windhoek 
naar Zanzibar, een eiland voor de kust van Tanzania.

Dit betekende 5000km in een 20 jaar oude volkswagenbus met 
daarachter een nieuwe trailer, waarin met veel passen en meten 
precies de 10 metalen kisten met alle huisraad pasten. Onze 
route ging door Namibie, Zambia en Tanzania. Onderweg 
hebben we meestal gekampeerd, af  en toe gunden we ons de 
luxe van een hotel of  lodge uit noodzaak ( regen) of  uit pure 
verwennerij.

Na een paar weken van intensieve voorbereiding: huisraad sor-
teren, weggooien en/of  verkopen, baan afronden, bus reis-
klaar maken, afscheid nemen enz. vertrokken we in de dagen 
voor Kerst richting Etoscha Park, het grootste wildpark van 
Namibie.

Na de drukte van Windhoek rijden we over goed onderhou-
den, rustige wegen met weinig verkeer. Het landschap is heu-
velachtig met voortdurend uitzicht op de bergen, weinig stadjes 
of  dorpjes ( Namibie is 22x zo groot als Nederland en heeft 
maar 1 miljoen inwoners), maar wel eindeloos veel levensgrote 
mierenhopen in alle kleuren van de aarde van geel tot 
donkerrood. 

Onze route door het wildpark is voor mij de eerste ontmoeting 
met wilde dieren in hun natuurlijke leefwereld en ik heb met 
volle teugen genoten van de leeuwen, olifanten, giraffen, ze-
bra’s, gnoe’s , struisvogels, oryxen, impala’s enz. enz. , die zo 
maar op ons pad kwamen!

Het was imposant om de dieren te ontmoeten in hun omge-
ving en wij als gast! Het omgekeerde gevoel van de 
dierentuin!

We hebben goed weer, niet te heet, zon en bewolking en de 
mooiste zonsondergangen en sterrenhemels. Meer naar het 

noorden verandert 
het landschap: het 
wordt vlakker en 
groener, meer 
bomen, meer 
bloemen, meer 
mensen, meer 
dorpjes. 
Deze laatste 
zijn opge-
bouwd uit 
een ver-
zame-
ling van 
ronde 
hou-
ten 
hut-
jes 

met een 
rieten dak, soms 
afgesmeerd met leem in de 
kleur van de aarde. De mensen ver-
kopen lokale producten langs de weg: ge-
bruiksvoorwerpen zoals houten lepels, vijzels, 
kommen, maar ook vruchten, tomaten en uien.

We vieren kerst aan de rivier de Zambesi, een vreemd stukje 

Avontuur in Afrika
Namibie, een 900km lange en 25km brede strook rivierenland 
ingeklemd tussen Botswana en Angola. Ons kerstdiner mislukt 

door de bedorven kip, maar des te meer genieten we 
onder een prachtige sterrenhemel van het 

meegegeven cadeautje uit 
Nederland: een klein zil-

veren kerst-
boompje 
met en-

geltjes die 
bewegen 

door de 
warmte van 

een 
theelichtje.

De kampeer-
plekken zijn alle-

maal prima, er 
wordt hier veel 

rondgereisd door 
rijke zuid afrikanen 

die met hun volledig 
uitgeruste safari auto 

de wildparken bezoe-
ken in Botswana, 

Zimbabwe en Namibie. 
Vitamines komen we niet 

tekort: overal een over-
vloed aan mango-en avoca-

dobomen en plukken is 
overal toegestaan.

We gaan zonder problemen de 
grens over naar Zambia: de ver-

wachte controle van de trailer 
blijft uit en zo bereiken we pro-

bleemloos Livingstone, op de grens 
van Zimbabwe en Zambia met een 

van de grootste watervallen van de 
wereld: Victoria Falls, 9 watervallen 

over een lengte van 6 km met een ver-
val van meer dan 100m. We voelen ons 

klein ( en nat) in dit enorme 

natuurgeweld. Hier zijn we ook in het gebied van de hippo’s, 
deze enorme dieren leven in de rivier, komen met regelmaat 
aan land en maken ’s nachts veel lawaai als ze langs zwemmen 
op onze camping.

Inmiddels hebben we een medereiziger: Hassan van 25 gaat 
met ons mee naar Zanzibar om zijn familie te bezoeken, hij 
woont en studeert in Lusaka          (hoofdstad Zambia) en is 
een jaar niet thuis geweest. We maken in deze stad een stop van 
4 dagen om te genieten van een echt huis met alle geneugten 
daaraan verbonden, bezoeken oude vrienden, vieren een spet-
terend internationaal Oud en Nieuw met echt vuurwerk, slaan 
nieuwe voorraad in,werken onze  mail bij enz. enz. 
  
Onze reis gaat verder dwars door Zambia over 
slechte, bergachtige, smalle wegen zonder bermen met als eni-
ge tegenliggers grote olietrucks. Passeren gaat op de mm en in 
de berm zijn de vele omgeslagen vrachtauto’s getuigen van dit 
zware traject. Met grote regelmaat kondigen takken op de weg 
een ongeval aan, gevaren driehoeken kennen ze hier niet, een 
hakbijl hoort tot de standaarduitrusting van een auto! 
Kampeerplekken zijn ‘off  the road’  en dat betekent vele uren 
hobbelen over zeer slechte zandpaden met ‘hippo holes’ en 
heel veel water. Onze bus is al lang niet meer wit, maar eerder 
donkerrood!  Toch ondervinden we weinig schade van deze 
tochten, we hebben slechts 1x  een lekke band, ontdekt bij stil-
stand en direct iemand gevonden om te maken en het stand-
wiel van de aanhanger raakt los, slingert kilometers over de 
grond zonder dat we het merken en verbuigt, maar wordt vak-
kundig langs de weg door een aantal chauffeurs rechtgebogen 
en later weer in een stadje gelast!  We komen zo wel op de 
mooiste plekken: heel, heel veel natuurschoon, met als hoogte-
punt de warmwaterbronnen: 
een paradijs onder palmbo-
men, waar je zit in een soort 
natuurlijk zwembad van 35gr, 
een mysterieuze plek!  Overal 
zijn hier de kampeerplaatsen 
uitgerust met een volledige 
keuken: voor ons een geluk, 
want onze gasfles is leeg en 
we maken dan ook dankbaar 
gebruik van de gratis keuken 
faliciteiten.

Wordt 
vervolgd 

op blz. 10
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Over het algemeen hebben 
we weinig last van ongedierte 
en insecten: inpakken voor de 
muggen blijft deze hele reis 
noodzakelijk en er zijn waar-
schuwingen voor schorpioe-
nen en slangen!

Langs de weg breidt het aan-
bod van producten zich uit 
met voornamelijk houtskool 

en paddenstoelen, de grootste heeft de afmeting van een para-
plu, en met regelmaat staan ze op ons menu! Het weer is nog 
steeds warm en vochtig met regelmatig  tropische buien, ’s 
nachts koelt het af  en heel soms is mijn fleece wel aangenaam! 
De natuur is door deze omstandigheden overdadig: alles groeit 
en bloeit uitbundig, vooral de grote bomen met rode of  paarse 
bloemen zijn indrukwekkend!

De grensovergang Zambia/ Tanzania wordt een ramp: een 
overvolle chaotische grensovergang waar een meneer ons niet 
vertrouwt met als uiteindelijk resultaat: uitladen van al onze 
kisten in de regen en veel geld betalen. De corruptie viert 
hoogtij en je doet er niets aan dan kalm blijven en doen wat ze 
zeggen! 
Gelukkig is daar dan de schoonheid van het land en onze eer-
ste ‘wali na samaki’= vis met rijst en bonen, een hotel met een 
heerlijk bed en douche , die maakt dat we deze ervaring gauw 
naar de achtergrond verdringen.

De reis door Tanzania is schitterend:  de bergen zijn prachtig, 
de wegen breder met een middenstreep en berm, meer men-
sen, meer dorpen, meer bedrijvigheid langs de weg.  
Hoogtepunten zijn het bezoek aan een nationaal park met eeu-
wenoude door erosie uitgesleten steenpilaren en de vele kilo-
meters door de inmense baobabvallei, in mijn ogen de mooiste 
bomen ter wereld, die soms een doorsnee hebben van  meer 
dan 14m . Wederom gaan we door een wildpark en zijn zebra’s 
en giraffen, naast veel klein wild,  onze maatjes!  
Na Morrogoro verandert het landschap: de bergen verdwijnen 
en daar zijn dan de uitgestrekte sisalplantages, grijsgroen van 
kleur met vele 4m hoge bloemstengels.  We naderen Dar es 
Salaam, niet de hoofdstad, maar wel de belangrijkste stad van 
Tanzania ( havenstad) en het wordt steeds drukker op de weg. 
Het kost ons 4 uur om de stad binnen te komen en dan is daar 
voor ons een andere wereld. We blijven 2 dagen logeren bij een 
vriendin en genieten vooral van het strand en de Indische oce-
aan, het weer is inmiddels verandert: geen regen meer, de 

warmte is hitte geworden!
We bereiden ons voor op de overtocht naar Zanzibar  en deze 
verloopt anders dan gepland: wij vertrekken met een dagrug-
zakje per ferry in de veronderstelling dat de bus en trailer een 
dag later komen. Door allerlei bureaucratisch gedoe wordt dit 
2 weken later en kost het 2x extra op en neer naar het vastland 
om alles te regelen.  Dit is Afrika!

In de tussentijd logeren wij een week bij Bibi, een Zanzibari fa-
milie, waar 15 personen wonen in een ‘huis’ zonder meubilair 
en stromend water! Het dagelijks leven speelt zich af  op het erf  
en ze verdienen hun geld met het maken van juice en het heb-
ben van een eetstalletje langs de weg. Lang leve mijn op eerdere 
reizen opgedane aanpassingsvermogen, deze ervaring blijft op-
geslagen op mijn netvlies! 

In deze week gaan we op zoek naar een huis en een school en 
beide lukt zonder veel problemen. Het aanbod van huizen is 
ruim ( door het vele verloop van al die experts) en ze zijn altijd 
gemeubileerd.

Als eenmaal de bus en trailer is gearriveerd gaan we bezig met 
de inrichting van het nieuwe huis: we bestellen meubels bij de 
plaatselijke timmermannen langs de weg, pakken de kisten uit 
en maken de schade op: veel kleren en linnengoed hebben 
waterschade,vooral roestvlekken, waarschijnlijk opgedaan bij 
de uitpakactie op de grens!  

De laatste weken geniet ik naast al deze actie van dit prachtige 
eiland, waar ik 8 jaar geleden 3 maanden was om vrouwengroe-
pen te leren papier te maken van bananenblad en te helpen met 
het verwerken van plastic zakjes tot gebruiksvoorwerpen zoals 
tassen. In die tijd heb ik deze projecten met veel plezier gedaan. 
Tot mijn grote verbazing is er nu geen plastic zak meer te vin-
den op het eiland, alles wordt verkocht in stevige bruine zak-
ken ( van bananenpapier?) en de duurzame kunststofzakken 
van rijst en meel worden omgetoverd tot boodschappen- 
tassen!

Ik geniet volop van de prachtige stranden,  het vissersleven,  
het mooie oosters aandoende Stonetown met al zijn kleine 
steegjes,  het heerlijke eten, vooral de verse vis, de schitterende 
zee met alle kleuren blauw en zelfs van de hitte!

Zo komt er een einde aan mijn avontuur en kijk ik met veel ge-
noegen terug op een onvergetelijke tijd in Afrika!

Groet van Maike

Vervolg 
van blz. 09 
‘Avontuur in 
Afrika’

Plantenbeurs
Zaterdag 24 mei van 11.00 t/m 
15.00 uur is er weer de jaarlijks 
terugkerende plantenbeurs in 
De Buut. 

De spelregels zijn eenvoudig:
Iedereen die planten, 
zaailingen, stekjes, uitlopers 
over heeft of  iets nieuws wil 
voor haar of  zijn tuin/balkon 
is welkom. De planten kun je 

ruilen of  tegen een kleine 
vergoeding verkopen. 

Wij zorgen voor de koffie en 
thee en lunch
 
Heb je vragen neem contact 
op met:
- Catherine Marie, 
Rochusstraat 63, telnr 
040-212494
- José Raaijmakers, 
Hoefkestraat 8, telnr 
040-2115059

Heb je geen groene vingers 
ben je natuurlijk ook welkom.
 

Namens het Buurtbestuur 
nodigen we alle vrijwilligers uit 
om hun tegoedbon in te 
komen leveren voor een mooi 
rozenplantje tijdens de 
plantenbeurs!  
 
Als het je niet lukt om zelf  te 
komen, regel dan iemand die 
de roos voor je komt ophalen!

De werkplek van ZuidZorg is bij de 
mensen thuis. Om met eigen ogen te 
ervaren wat voor fantastisch werk 
onze mensen doen, zouden wij het 
liefst de voordeuren van al onze cliën-
ten openen.

Zo zou iedereen kunnen ervaren met 
hoeveel passie en respect onze mensen 
anderen helpen om gewoon thuis te kun-
nen blijven wonen. Omdat dit natuurlijk 
niet gaat, organiseren wij inloopspreek-
uren in de buurt en komen onze wijkver-
pleegkundigen graag naar de mensen 
toe, het hele jaar door! Toos van Eersel is 
één van die wijkverpleegkundigen. Met 
veel passie vertelt zij over haar werk.

 “Natuurlijk heb ik mijn vaste verpleeg-
kundige taken bij de mensen thuis, maar 
ik vertrek nooit zonder mezelf  de vraag 
te stellen of  de cliënt de dag ook goed 
doorkomt als ik weer weg ben. Zit hij wel 
lekker in zijn vel? Heeft hij naast zorg 
ook praktische ondersteuning nodig? 
Redden de overige huisgenoten het nog? 
Bij twijfel, gaan we om tafel. Soms is het 

probleem al opgelost met een paar kleine 
praktische tips, soms is er meer nodig. 
Waar mijn kennis ophoudt, schakel ik die 
van anderen in. De samenwerking met 
de andere hulpverleners in de buurt is 
enorm sterk. De huisarts, de apotheker, 
de fysiotherapeut, maar ook de wijk-
agent, de pastoor en vrijwilligers: we 
kennen elkaar persoonlijk, hebben regel-
matig overleg en weten elkaar altijd te 
vinden. 

Gelukkig weten de wijkbewoners ons 
zelf  ook steeds beter te vinden. 
Raadplegen ze ons met kleine en grote 
vragen over hun gezondheid. Of  de ge-
zondheid van een naaste. Deze mantel-
zorgers verdienen onze speciale 
aandacht. Tegen hen zeg ik altijd: Doe je 
voordeel met ons, je hoeft het allemaal 
niet alleen uit te vinden. 

Maar niet iedereen vindt om hulp vragen 
makkelijk. Door inloopspreekuren te or-
ganiseren in gemeenschapshuizen of  op 
andere locaties waar veel wijkbewoners 
komen, proberen we het contact zo 

laagdrempelig mogelijk te maken. Wij 
hebben de koffie klaar en nemen de tijd. 
Zie ons als een extra paar ogen en oren. 
Samen vinden we zeker een oplossing 
die bij u past!”

Kijk op www.zuidzorg.nl voor inloop-
spreekuren bij u in de buurt of  bel 040 
– 2 308 408 voor een persoonlijk bezoek 
van uw wijkverpleegkundige.

Tijdens onze inloopspreekuren 
hebben wij de koffie voor u klaar 
staan. U kunt vrijblijvend bij ons 
binnenlopen als u vragen heeft 
voor uzelf, uw familie of  beken-
den over indicaties, informatie 
over zorg of  mantelzorgonder- 
steuning.

U ben van harte welkom:
Maandag tot en met vrijdag van 
14.00 – 15.00 uur
ZuidZorg Stratum, 
St. Lidwinastraat 4 Eindhoven

ZuidZorg wijkverpleegkundige
 Toos van Eersel: “De samenwerking in de buurt is enorm sterk”

CAMPING  ‘De ROCHUS’
Zaterdag 5 juli is het weer zover en opent Camping ‘De 
Rochus’  weer haar poorten! Voor 1 nacht kunnen buurt-
bewoners, jong en oud, hun tentje opzetten in de speel-
tuin. Van zaterdag 15.00 uur tot zondag 11.00 uur. 

Deelname is gratis, maar het is de bedoeling dat iedereen zelf  
eten en drinken meeneemt.

Zaterdagavond en zondagochtend eten we samen en maken 
van al het eten een groot buffet! Verder hebben we natuurlijk 
zaterdagavond een campingborrel gepland!

Er wordt gezorgd voor een wc in de speeltuin en de Buut is
open,  dus we kunnen weer samen met een toilettas onder 
de arm, onze tandjes gaan poetsen!

Het zou leuk zijn als iedereen eigen campingspelletjes 
meeneemt! 

Vorig jaar zijn we helaas weg geregend, dus hopen op mooi 
weer dit jaar! Bij slecht weer vermaken we ons in het 
buurthuis.

Wil je niet kamperen? Ben je natuurlijk welkom om toch te 
komen eten en borrelen!

De Camping zit snel vol dus meld je gauw aan!

Aanmelden of  vragen?
Carlijn:  040-2125512      
carlijnjoost@hotmail.com

P.S. Wie wil deze leuke activiteit samen met mij orga-
niseren dit jaar?

Groetjes, Carlijn ‘t Hoen

NB: Kinderen mogen alleen onder toezicht blij-
ven slapen.
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De tafel van één laat vrouwen zien dat er meer 
kan dan je denkt

Gratis tafelgesprekken voor vrouwen zonder werk in Stratum.

Ben je gestopt met werken maar wil jij eigenlijk wel weer eens 
kijken of  je ergens mee kunt beginnen? Doe dan mee met De 
tafel van één in Stratum. Wij organiseren vanaf  dinsdagoch-
tend 20 mei tafelgesprekken voor vrouwen zonder werk of  een 
kleine baan die graag weer iets (anders) willen gaan doen, bij-
voorbeeld een opleiding of  cursus, vrijwilligerswerk, betaald 
werk of  het starten van een eigen onderneming. 

Oud-deelneemster Ingrid over De tafel van één: “Door de ta-
felgesprekken kom je in actie. Doordat je bewust bezig bent 
met wat je wilt en echt belangrijk vindt. Je leert anders te kijken, 
positiever en krijgt energie om daadwerkelijk een volgende stap 
te zetten. Het is gewoon fijn om in een veilige omgeving uit te 
zoeken wat jij wil gaan doen en wat je allemaal al in huis hebt. 
Je zal zien, er kan veel meer dan je denkt.”

Ook meedoen aan De tafel van één? Op vijf  ochtenden komen 
vrouwen bij elkaar aan een gezellige en inspirerende tafel en 

praten onder begeleiding over hun eigen wensen en mogelijk-
heden. Na de tafelgesprekken krijg je via de gemeente lokale 
informatie en ondersteuning om daadwerkelijk vervolgstappen 
te gaan zetten.

De volgende serie tafelgesprekken start op dinsdagochtend 
van 09.30 tot 11.30 uur in Wijkcentrum De Zuidwester, 
Cyclamenstraat 1 in Stratum. Inschrijven als deelnemer kan via 
www.detafelvaneen.nl of  telefoonnummer 06 - 8305 1874. 
Deelname is gratis.

Whazz dah?

‘Bloemenbuurt’
In de nacht van 10 op 11 mei 2014 
zijn er op verschillende plaatsen in 
de Rochusbuurt bloemen gaan 
bloeien op wel heel vreemde pun-
ten; de oranje glasvezelaansluitin-
gen die uit het trottoir steken.

Is dit een gevolg van een week vol 
regen en dus een natuurlijk proces? 
Misschien een ludieke actie van één 
of  meer buurtbewoners? Een ope-
ratie van een militante groepering 
floristen? Of  toch gewoon een char-
me offensief  van de NSA?

Wie weet hier meer van en wil het 
graag delen?
Of  heeft u zelf  iets in de buurt ont-
dekt waar de geheimzinnigheid van 
afdruipt?
Mail het ons: 
rochusnieuws@gmail.com
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Voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in stadsde-
len en wijken is het Vrijwilligerspunt Eindhoven vorig jaar de 
Vrijwilligersacademie gestart. Deze geeft begeleiding aan en 
verzorgt trainingen voor iedereen die vrijwilligerswerk doet. 
Steeds meer van de nodige kennis komt van andere vrijwilli-
gers. Die formule blijkt zó succesvol dat gezocht wordt naar 
meer mensen die hun kennis willen delen. Om het netwerk van 
trainers uit te breiden gaan talentscouts op zoek naar deze 
mensen. Vrijwilligerspunt is nu op zoek naar talentscouts.

Op zoek naar talent
Talentscouts gaan actief  op zoek naar kennis en talenten in 
wijk en buurt. Tegelijkertijd zullen deze scouts organisaties en 
vrijwilligers bezoeken om de vraag naar kennis en ondersteu-
ning in kaart te brengen. Vragen van vrijwilligers en organisa-
ties in de wijk zullen aanleiding zijn voor nieuwe workshops in 
de Vrijwilligersacademie. De trainingen worden op maat gege-
ven door mensen die hun kennis met anderen willen delen.

Driemaal zoveel workshops
In 2013 hebben 20 maatschappelijk betrokken ondernemers 
zich ingezet en hun kennis gedeeld met 610 bevlogen vrijwil-
ligers. Voor 2014 staan er minstens 60 workshops in de plan-
ning. Veel daarvan zullen wijkgericht worden aangeboden. De 
workshops zijn gericht op vakkennis, vaardigheden en per-
soonlijke ontwikkeling. Met de inzet van talentscouts gaat de 

Vrijwilligersacademie in 2014 
het netwerk van trainers en be-
geleiders uitbreiden 

Talent voor talent 
VrijwilligersAcademie zoekt 10 
geschikte kandidaten voor het 
scouten van talent. Mensen die 
goed bekend zijn in hun wijk 
of  stadsdeel, er een breed net-
werk hebben, kennis van de so-
ciale kaart en goed kunnen 
communiceren. Zij gaan men-
sen aanspreken op hun eigen 
kracht. Voordat zij aan de slag 
gaan, krijgen zij zelf  een 
training. 
Het werk vraagt 1 tot 4 dagde-
len per week.

Begeleiders
Drie keer zoveel workshops betekent ook drie keer zo veel or-
ganisatie. Daarom zoekt de Vrijwilligersacademie  ook mensen 
die de workshops willen begeleiden. De begeleider zorgt o.a. 
voor de materialen, heet de deelnemers en vakdocent welkom 
en zorgt voor afstemming met de beheerder van de ruimte. 

Mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe functies kunnen 
contact opnemen met het Vrijwilligerspunt tel  040-2193399. 
Kandidaat-talentscouts vragen naar Carla van Herpen, poten-
tiële begeleiders van workshops kunnen zich melden bij Diana 
van den Eijnde. 

Aanmelden via academie@vrijwilligerspunteindhoven.nl kan 
ook. 

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.

Het leek ons een goed en leuk idee een vaste avond sa-
men 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 bepaalt zelf  waar-
mee je bezig wil zijn. 

Er werd bij FRITZEN al:
een quilt gemaakt, gelamineerd, was gevouwen, web-
sites gebouwd, foto’s geplakt, gespind, kussens ge-
maakt, banden geplakt, heel veel plannen gesmeden, 
gestudeerd, lampen gemaakt, voorstellingen bedacht, 
bankhoezen gemaakt en nog veel meer!

Maandag 26 mei 2014
Maandag 9 juni 2014
Maandag 30 juni 2014

Buurthuis De Buut
Inloop vanaf  19.30 uur.

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

Met groet, 

Elke Veltman & Femke Klinkenbijl

https://www.facebook.com/fritz.fritzen.140

Succesvolle Vrijwilligersacademie breidt uit

Sentence of the day
In deze tijd van digitale communicatie is deze oproep op een ven-
ster aan de Jorislaan een analoge verademing!
Onder een poster van Bud Spencer en Terence Hill (wie kent ze 
nog?) hangt een vel papier met plakband op de ruit geplakt. Met 
daarop een vraag naar ieders ‘sentence of  the day’. Op het raam 
ernaast staan een aantal zinnen die al eerder zijn opgeschreven. 
Dat de bewoner creatief  is aangelegd blijkt wel uit de portretten 
die ook op het raam getekend zijn.
Je wordt er echt nieuwsgierig van: “Wie doet dit? En waarom?”. 
Wie weet leest u meer in het volgende Rochusnieuws……

Kun jij een beetje vormgeven? 
Of schrijf je graag?  

 
En wil ook jij een steentje bijdragen aan dit Rochusnieuws? Wij zoeken enthousiastelingen die een aantal keer per jaar dit blad vorm willen geven.  Ook voor schrijvend talent is er altijd een plekje in de redactie!

Meld je aan via: rochusnieuws@gmail.com



  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 650 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:
Time van Bers

Produktie:
Puntscherp

Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
Dinsdag 20 mei, 3 en 17 juni

Groene bak
Dinsdag 27 mei, 10 en 24 juni

Oud papier
Woensdag 21 mei, 4 en 18 juni

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.

 
 

 

 

 

Agenda buurtactiviteit
en

De Buut is beschikbaar voor 

vergaderingen en activiteiten. 
Info: rochusbuurthuis@gmail.com
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De Buut, Rochusbuurthuis, Sint Rochusstraat 42
Kinderknutselen Donderdag 22 mei van 15.30 tot 17.00 uur
Plantenbeurs Zaterdag 24 mei van 11.00 tot 15.00 uur
Repair Café Zaterdag 31 mei van 14.00 tot 17.00 uur
Fritzen Maandag 25 mei van 19.30 tot 22.30 uur
 

Maandag 09 juni van 19.30 tot 22.30 uur
 

Maandag 30 juni van 19.30 tot 22.30 uur
Buut Vrij Elke vrijdag  van 16.00 to 19.00 uur
Camping Rochus Zaterdag 05 juli zie blz 3 voor meer info
Buurtfeest Zaterdag 23 aug. meer info volgt
Rommelmarkt Zaterdag 21 sept. meer info volgt

Iedere vrijdag is de Buut van 16.00 tot 

19.00 uur open voor alle buurtbewoners:

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!

zie ook blz. 10

zie ook blz. 14


