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In de Rochusbuurt bevinden zich al sinds jaar en dag een groot aantal 
studentenhuizen. Dat op zich is geen probleem. Diversiteit kenmerkt de 
Rochusbuurt, zowel in bebouwing als bewoning. De studenten leveren 
op die manier hun aandeel aan de gemêleerde bewoning van de buurt. 
Het beheer door huisjesmelkers daarentegen leverde in het verleden 
regelmatig voor problemen op voor zowel bewoners als omwonenden.

Drukte in de rochusbuurt

Op een gegeven moment heeft de gemeente de zogenaamde 
10%-regeling ingevoerd, dat wil zeggen dat maximaal 10% van 
de woningen in een bepaalde straat gebruikt mocht worden 
voor studentenbewoning. Het gevolg hiervan was dat het aan-
tal studentenwoningen in de Rochusbuurt lange tijd constant 
bleef  omdat vrijwel alle straten in de Rochusbuurt boven die 
10% uitkwamen.

Onder leiding van de vorige wethouder van Wonen heeft het 
college van B&W de uitdaging opgepakt, om het schrijnende 
tekort van huisvestingsmogelijkheden van jongeren drastisch 
te verminderen. De 10%-regeling werd losgelaten en een  
systeem met omzettingsvergunningen kwam daar voor in de 
plaats. Huisjesmelkers roken weer hun kans en vrijwel elke  
woning die in de Rochusbsuurt werd verkocht, werd door de 
nieuwe eigenaar – al dan niet met vergunning – omgezet tot 
studentenhuis.
Tegelijkertijd verzuimde de gemeente Eindhoven om de al  
bestaande eigenaren van studentenhuizen op een correcte  
manier te informeren over deze wijziging in de regelgeving. 
Ondanks diverse protesten daartegen bleef  zij volharden in 
haar handelswijze. Uiteindelijk leidde dit tot een onvermijde-
lijke ingrijpen van de Raad van State. Hierna besloot de  
gemeente om dan maar alle studentenwoningen – zowel legaal 
als illegaal - te voorzien van een omzettingsvergunning.

Een ander instrument wat de gemeente te beschikking stond 
was het omzetten van lege kantoren naar woonruimte voor 
met name jongeren. Deze lege kantoren waren op dat moment 
ruim voor handen in de Rochusbuurt, en daar is in ruime mate 
gebruik van gemaakt.

Een en ander heeft tot gevolg gehad dat in de afgelopen 3 jaar 
het aantal woningen in de Rochusbuurt is gestegen van 670 
naar 890, een stijging van 220, maar liefst 33%. En dit zonder 
dat er in de buurt is gebouwd. Deze toename van het aantal 

woningen heeft geleid tot een toename van de bevolking van 
226 personen, van 1.475 naar 1.701 bewoners, dus vrijwel  
alleen eenpersoons-huishoudens. Hiermee kan gesteld worden 
dat de Rochusbuurt meer dan welke wijk of  buurt ook haar  
bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van het tekort aan 
jongerenhuisvesting.

De bevolkingsdichtheid in de Rochusbuurt is daarmee  
opgelopen tot 113 bewoners per hectare. De woningdichtheid 
is opgelopen tot 59 woningen per hectare. Beide waarden zijn 
verreweg de hoogste van Eindhoven. De Rochusbuurt is  
daarmee met stip de drukste buurt in Eindhoven. En dat  
terwijl er op dit moment nog eens 15 woningen gerealiseerd 
worden aan de Hoefkestraat. Daarnaast zijn ook nog eens 
plannen voor 17 woningen rondom de voormalige Blauwververij 
aan de St. Jorislaan.
Dit gaat de gemeente Eindhoven kennelijk nog niet ver  
genoeg. Het bestemmingsplan Stratum binnen de Ring II is 
nog geen jaar in werking. Medewerkers van de Afdeling 
Vergunningen van de gemeente Eindhoven voeren een naar  
eigen zeggen een “klantvriendelijk” beleid. Dat wil zeggen als 
zich iemand meldt die bouwplannen heeft die strijdig zijn met 
het nieuwe bestemmingsplan, er een ‘vooronderzoek’ gestart 
wordt, waarbij alles uit de kast wordt gehaald om tegen de  
regels van het bestemmingsplan in, toch omgevingsvergunnin-
gen te verlenen voor splitsingen. Hierdoor blijven ongewenste 
ingrepen door huisjesmelkers in de Rochusbuurt tot de  
dagelijkse praktijk horen.

Tegelijkertijd stelt de gemeente zich in te spannen om woon-
overlast in buurten zo veel mogelijk te beperken. Voorlichting 
daarover levert een uitgebreide lijst op, van instanties waar je 
overlast kunt én zou moeten melden. Kortom: een klassiek 
voorbeeld van dweilen met de kraan open!

Frank van der Laak
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Tuinstraat 25  • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25 
E: info@gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten 
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
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Redactioneel 146

Bij onze buurtkrant het ‘Rochusnieuws’ werken we met schooljaren. 
Niemand die nog weet waarom, want schooljaren zijn eigenlijk ‘not 
done’. Kalenderjaren zijn eigenlijk overal ‘done’ Dat maakt, dat deze 
uitgave van het Rochusnieuws de nr. 6 is van dit jaar en de voorlaatste 
uitgave.

Na nr. 7 volgt er de schoolvakantie. Daarna wordt er opnieuw gestart met een ronde 
langs de adverteerders in de vorm van een ‘face to face’ bezoekje als dat mogelijk is. 
Onze adverteerders houden de krant in de lucht, samen met de redactie. De adver-
teerders doen dat financieel, de redactie zorgt voor het redigeren van de ‘content’. 
En u als bewoner van de Rochusbuurt zorgt voor de inzending van ‘content’, 
de kopij, nietwaar?

In dit nummer enkele ingezonden stukjes over de ‘zorg in de buurt’. Een verslag van 
de laatste jaarvergadering, van het repair café in april en een oproep voor nieuwe 
redactieleden en mensen die samen met Paul de lay-out van het krantje willen 
verzorgen.

Reageert u a.u.b. massaal. Stuur kopij, meldt u en wees er bij! U kunt uw ei nog kwijt 
voor het volgende nummer (het laatste van dit jaar!) vóór 2 juni. Tot hoors, mails, 
schrijfs, tot Rochus!

De redactie

  Buurt-info

Kopij voor het Rochusnieuws?

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

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster tel. nr. 14040

Fritzen
Elke Veltman & 

Femke Klinkenbijl info@atelierfritz.nl

Eind juni van dit jaar verschijnt nummer 147 van deze buurtkrant. 
Heeft u daarvoor kopij? U kunt deze tot en met 2 juni 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
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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ZorgSamenbuurten
“Mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is een 
bedreiging maar ook een kans. Veel oudere mensen zijn vitaal en bereid 
om op hun voorwaarden actief  te zijn. In ZorgSamenbuurten wordt het 
sociale kapitaal in buurten of  dorpen geactiveerd waardoor een stevig 
sociaal netwerk ontstaat. KilimanjaroWonen heeft in 17 heel diverse 
buurten het opstartproces ondersteund. Ieder project start met een 
bewonersbijeenkomst om samen te praten over de vraag ‘hoe maken we 
samen een buurt waar het fijn is om oud te worden’. Dit leidt tot geani-
meerde gesprekken waar buurtbewoners met tal van ideeën komen voor 
activiteiten in hun woonomgeving. Activiteiten die het mogelijk maken 
om plezierig te wonen voor jong en oud tot op hoge leeftijd. Er is ruim 
voldoende bereidheid bij bewoners tot het bieden van hulp. De cruciale 
opgave is het verminderen van schroom om hulp te vragen.”

Dit is een citaat rechtstreeks van de site van:
http://kilimanjarowonen.nl/site/html/expositie.php?exposant=25

Dit is een werkgroep in Eindhoven die mensen in buurten wil helpen. Ze willen 
graag organiseren om zorg die we misschien nodig gaan hebben op latere leeftijd 
goed te regelen. Zie daarvoor hun website.

Overlijden Cor van de Linden.

Eén van onze buurtbewoners stuurde ons als redactie een overlijdensbericht 
dat onze puzzelmaker Cor van de Linden, destijds woonachtig in de Sint 
Jorislaan, onlangs is overleden. 

Cor maakte jarenlang de puzzels waarbij u woorden moest wegstrepen en een 
slagzin overhouden. Soms waren er prijzen te winnen, meestal voor de lol. 
Hij verwerkte altijd bekende namen, straten, activiteiten e.d. uit onze buurt in 
zijn puzzels.

Wij wensen zijn familie en andere nabestaanden veel sterkte toe.
Redactie

Verspreiding Rochus-
nieuws nieuwe seizoen
In ons laatste Rochusnieuws stond 
een oproep wie de nieuwe versprei-
der van de buurtkrant zou willen 
worden.

Ine Chatrou uit de St. Jorislaan heeft het 
6 of  7 jaar gedaan en nu is Gerrie Strijbos 
uit de Hoefkestraat bereid gevonden om 
het stokje over te nemen! 
Hartelijk dank daarvoor!

De verspreider van de buurtkrant ont-
vangt de stapels krantjes van de drukker. 
Zij telt de stapeltjes af  voor iedere bezor-
ger, die ze op een vooraf  afgesproken  
datum ophalen en bezorgen. Zij is een 
spin in het web. Onmisbaar en onmis-
kenbaar een zeer belangrijke vrijwilliger!
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De gemeente hield op 23 april een algemene informatieavond over woonoverlast in de 
Blokhut in de Iriswijk. In aanwezigheid van wethouder Torunoglu werden buurtbewoners 
van de Iriswijk en Rochusbuurt bijgepraat over het thema woonoverlast.

Melden irritaties en ergernissen  
in de openbare ruimte:
Gemeente Eindhoven 14040

Buiten Beter App

Melden woonoverlast:
Gemeente Eindhoven 14040

Politie 09008844

Wijkagent erwin.van.melis@politie.nl

Buurtbemiddeling:
06 53 31 73 31

http://www.buurtbemiddelingeindhoven.nl

Met een hulpvraag naar Wijeindhoven 
Stratum:
040 238 89 98

stratum@wijeindhoven.nl

Een vermoeden van (illegale)  
kamerverhuur of woningsplitsing:
Gemeente Eindhoven 14040; meldingen 

worden doorgezet naar toezicht en handhaving

Volgen aangevraagde/verleende/
geweigerde vergunning:
http://overuwbuurt.overheid.nl/ (e-mail service)

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/ (kaart 

van Eindhoven met vergunningen)

Informatieavond woonoverlast 
in de Blokhut

De Blokhut was goed gevuld. Zo’n 30 bewoners 
waren aanwezig, waarvan velen uit de Rochusbuurt. 
Er werd door gemeente en politie uitleg gegeven 
over de mogelijkheden om (woon)overlast te mel-
den. Waar kun je melden en wat gebeurt er met je 
melding? Ook waren medewerkers van Wij 
Eindhoven aanwezig.

Aandacht werd door bewoners gevraagd voor de il-
legale stort van vuil bij de ondergrondse containers 
en er werd een dringend verzoek gedaan voor het 
aanpakken van de Geldropseweg, die al tijden in 
slechte staat verkeert. Ook werd ergernis en onbe-
grip uitgesproken over verleende vergunningen 
voor nieuwe woningsplitsingen. 

Een woordvoerder van de gemeente ging uitgebreid 
in op wettelijke (on)mogelijkheden bij de aanvraag 
en behandeling van een vergunning die uiteindelijk 
kan leiden tot (ongewenste) woningsplitsing. Het 
bestemmingsplan, mede gericht op het tegen gaan 
van woningsplitsing, blijkt niet geheel waterdicht te 
zijn. Buurtbewoners werden opgeroepen om bij het 
vermoeden van illegale kamerverhuur melding te 
maken bij de gemeente (14040). 

Wilt u meer weten over de inhoud van deze infor-
matiebijeenkomst? U kunt de gebruikte powerpoint 
presentatie vinden op: www.rochusbuurt.nl

Lisanne
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De zorg in de Rochusbuurt: 
wat doen buurtgenoten al voor elkaar of 
wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Het is een zeer relevante vraag gesteld door de redactie van het Rochusnieuws.  
Deze vraag houdt steeds meer mensen bezig. De kranten staan er bol van over de “slechte” 
zorg, m.n. voor de ouderen en de jonggehandicapten. Maar door die “slechte” zorg,  
door bezuinigingen van de overheid, kunnen er ook juist mooie en positieve  
ontwikkelingen ontstaan. 

Ontwikkelingen door mensen zelf  gecreëerd, familie 
leden die voor elkaar klaar staan, maar ook buurt-
bewoners die de handen ineen slaan, niet in afwach-
ting wat de regering gaat doen.

Woningbouwverenigingen die hierop inspelen, je 
leest in de kranten over vrienden die met elkaar 
rond de tafel gaan zitten en samen een project  
starten om samen voor elkaar te zorgen.

Ook ik heb binnenkort met een aantal vrienden/ 
familieleden een afspraak om hierover met elkaar in 
gesprek te gaan.

Maar……….is de nodige zorg wel allemaal mogelijk 
in onze eigen Rochusbuurt ?
Niemand, lijkt mij, kan er op tegen zijn om voor 
elkaar te zorgen, maar is dit heel realistisch?
Er zijn ook wel een aantal belangrijke vragen  
b.v. wat spreek je af, met wie spreek je af ? En over 
wat voor soort zorg hebben we het dan?
’n Keer een hond uitlaten, boodschappen doen,  
’n oogje in het zeil houden en even aanbellen, een  
kopje koffie/thee drinken lijkt mij niet zo moeilijk 
en zeker haalbaar.

Maar als het daadwerkelijk om fysieke zorgen gaat, 
zoals iemand uit bed halen of  in bed helpen,  
douchen, aankleden en wat er al niet bij komt kijken, 
is wel van een andere orde.

Als ik zo rond me heen kijk, zie je altijd dezelfde  
gezichten die actief  in de buurt zijn, die iets van de 
buurt (-huis) willen maken en iets voor de buurt  
willen betekenen. Ook dat is zorg op maat!

Veel mensen in deze buurt hebben drukke banen, 
kleine kinderen, misschien ook nog ouders die zorg 
nodig hebben. Die kan je ook niet altijd belasten 
met de vraag of  ze voor de buren willen zorgen.
Daarnaast zijn er regelmatig verhuizingen in deze 
buurt, weer nieuwe mensen, vele studenten die na 
enkele jaren/maanden weer vertrekken en weinig 
feeling hebben met de buurt, laat staan voor de 
buurtbewoners.

’n Feit: 
’n Aantal jaren geleden werd er door de gemeente 
sneeuwscheppen gratis weggegeven. Dit om sneeuw 
van de stoep te halen voor de ouderen en de minder 
validen, zodat zij zich wat gemakkelijker naar buiten 
konden begeven. Hier in de Rochusbuurt hadden 
we er wel oor voor. Maar als je dan ziet hoeveel 
mensen dan ook daadwerkelijk hun stoep schoon-
vegen, is op hooguit 2 handen te tellen. Ook dat is 
zorg!!

De gedachten om te zorgen in je eigen buurt vind ik 
een positieve gedachte en dat juich ik zeker toe, 
maar of  dit realistisch is?
Ik zou zeggen, daag me uit!

Naam bij de redactie bekend.



In de Droomwereld ben je thuis!

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en 
professionele opvang aan kinderen tussen 

nul en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door een 
open sfeer en klantgerichtheid.

Wij bieden:
•  Gecertificeerde VVE-opvang
•  Dagopvang
•  Peuteropvang
•  Buitenschoolse opvang
•  Vakantieopvang en opvang 
   op studiedagen

Voor meer informatie of een rondleiding 
kunt u ons bereiken op telefoonnummer 
040-213 42 96.

Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.dedroomwereld.nl
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KidzzzzTalk estafette
Iedere uitgave van het Rochusnieuws interviewt een kind uit de wijk een  
buurtgenootje van ongeveer dezelfde leeftijd. De ‘ondervraagde’ mag steeds 
bepalen wie hij/zij de eerstvolgende editie bevraagt.  
Dit keer is Isa Kuipers in gesprek met Nova van Heyningen.

Wie ben je?
Nova van Heyningen

Hoe oud ben je?
7 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of 
broertjes?
Ik woon met mijn moeder, die heet Anita

Naar welke school en klas ga je?
Naar de Hasselbraam, ik zit in groep 4

Wat is je lievelings: 
- Les : Gym
- Eten:  Spinazie en aardappels met 

vissticks
- Vakantieland:  Vlieland (dat is een 

Waddeneiland)
- Snoep: drop
- Kleur: blauw
- Dier: Poes, die heb ik twee
- Tv-programma: Ome opa

Waaraan heb je een hekel?
Poep op straat 

Wat zijn je hobby’s?
Ik zit op judo. Verder ga ik graag 
geo-cachen met mijn moeder.

Van welke muziek hou je?
Als ik er maar op kan dansen.

Wat is een goede/slechte 
eigenschap?
-  Ik probeer altijd lief  te zijn voor 

andere mensen
-  Ik ben een beetje onhandig, struikel 

ook nogal vaak

Vind je de Rochusbuurt leuk om 
in te wonen? Waarom?
ik vind het leuk om hier te wonen. Er 
wonen veel klasgenootjes in de wijk en 
er is een speeltuin en we zitten lekker 
dicht bij de boerderij (edit: Genneper 
Hoeve)

Wat wil je later worden?
Kapster

Wie wil je de volgende keer in de 
kidstalk? 
Siem Kuipers
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Aan tafel zit Jacques Bos. Hij is de drijvende kracht 
achter Buurtzorg Stratum. Deze thuiszorgorganisa-
tie werkt in kleine teams, bestaande uit (wijk)ver-
pleegkundigen en wijkziekenverzorgende die zorg 
thuis levert. Jacques, eind veertiger, is een enthousiast 
man. Hij straalt een natuurlijke betrokkenheid uit 
naar mensen die zorg nodig hebben bij verpleging 
en persoonlijke verzorging. ‘Alle medewerkers  
kiezen bewust voor onze organisatie. Doordat we 
werken met kleine teams, kennen we allemaal veel 
onze cliënten en omgekeerd. Onze cliënten worden 
niet steeds geconfronteerd met wisselende  
verpleegkundigen en verzorgenden, waardoor ze 
voortdurend alles uit moeten leggen. Dat is erg  
vervelend.’ Wat zijn jullie taken als thuiszorgorgani-
satie? ‘Bij verzorging en verpleging kun je vooral 
denken aan hulp bij het opstaan, aankleden,  
douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of  
helpen met injecties.’

10-12 medewerkers kent het buurtteam Stratum, en 
ze zijn ook actief  in de Rochusbuurt. Klein, maar 
toch een hele organisatie. Als een spin in het web 
houdt Jacques contact met het team; de telefoon 
aan het oor is een kenmerkende houding van hem, 
wat ook zijn medewerkers al gekscherend hebben 
opgemerkt. 

‘De veranderingen zijn in de persoonlijke thuiszorg 
nog niet zo heel groot. De verschuiving van de 
AWBZ naar de zorgverzekering vraagt veel admi-
nistratie. Ze vragen steeds meer informatie, voort-
gangsrapportages, indicaties etc. ’, merkt Jacques 
op. Een algemeen verschijnsel constateer ik, tijd- 
rovend en dus minder handjes in de verzorging. 
En hoe kun je een beroep doen op wijkverpleging?. 
‘Direct bij ons’, glimlacht Jacques. ‘Voor ondersteu-
ning in de zorg thuis, kun je gewoon bellen met 
thuiszorgorganisaties zelf. Dan komen we thuis en 
in overleg zoeken we een oplossing. Dat kan thuis-
zorg zijn, maar ook iets anders. Door je netwerk, 
kun je ook soms zoeken bij andere organisaties, of  
ga je in gesprek met familie of  buren. Vaak willen 
buren best een handje helpen, maar vragen is soms 
lastig. Daarin spelen we dan een rol. Of  we overleg-
gen met de familie als we denken dat andere hulp 
nodig is, zoals voor ouderen die niet meer alleen 
thuis kunnen wonen. Dat zijn soms lange 
processen.’ 

Dat lijkt mij een voordeel van kleine teams. Niet  
alleen dat er niet steeds ‘vreemden’ in je huis zijn, 
maar je bouwt ook een band op’. Jacques haakt daar 
direct op in: ‘We hebben inderdaad vertrouwens-
band met cliënten, en daardoor ook een signale-
ringsfunctie. Soms hebben we daarom overleg met 
bv de huisarts. Maar ook met maatschappelijk werk 
(red. tegenwoordig WIJeindhoven) en andere  
hulpverleners. En dat brengt mensen sneller een 
goede oplossing’. 

De overheid wil graag de wijkverpleegkundige weer 
terug in de wijk. Grote thuisorganisaties kunnen 
daaraan moeilijker voldoen; (oproep)medewerkers 
wisselen vaak van cliënt, bouwen daardoor geen 
vertrouwensband op en hebben geen netwerk op  
in de buurt. Of  kleinere organisaties een goed  
alternatief  zijn, mag in de toekomst blijken. Aan 
Jacques zal het niet liggen, en mogen er meer 
Buurtzorgteams in Eindhoven worden opgezet, 
maar in Stratum tref  je zijn team.

Voor meer informatie over Buurtzorg, ga naar 
www.buurtzorgnederland.nl 
of  bel 0900-6906906
Overzicht van alle thuiszorginstellingen 
www.zorgkaartnederland.nl

Veranderingen in de zorg zijn sinds januari 2015 van kracht. De AWBZ heet nu 
Wijkverpleging. Maar hoe is die zorg verandert, en ziet die zorg er in de toekomst uit?  
Ik weet het niet meer, en velen met mij. Ook de Rochusbuurt kent buurtgenoten die thuis-
zorg nodig hebben. Ontstaan er problemen in deze zorg door de terugtrekkende overheid? 
Is er al nabuurschap, en hoe ziet dat er uit? Ik leg de vraag neer bij een professional, die 
dagelijks mensen ondersteunt en begeleidt die afhankelijk zijn van zorg. Een landelijke 
thuiszorgorganisatie die actief  is onze buurt is Buurtzorg. Ik vraag het hen.

Wijkverpleging in de buurt
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Veel veranderingen in de zorg zijn sinds begin dit jaar langzaam onze maatschappij binnen 
gesijpeld. Door decentralisatie heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen. 
Zoals alle vormen van jeugdzorg en het bieden van ondersteuning en begeleiding van 
langdurig zieken en ouderen. Om daaraan structuur te bieden, is gekozen voor een  
één-loket systeem, hetgeen uniek is in Nederland. Dit wordt uitgevoerd door stichting 
WIJeindhoven, dat gesplitst is WIJteams voor verschillende wijken zoals Stratum.  
Een WIJteam bestaat uit teamleden, met veel generalistische kennis. Per wijk houden zij 
overzicht op probleemsituaties bij individuele burgers, bij gezinnen, buurten, scholen enz. 
Overal waar nodig in het sociale domein. Waar voorheen een versnippering lag bij verschil-
lende loketten, zijn het nu de generalisten die vast contactpersoon worden en samen met 
betrokkenen zoeken naar oplossingen voor hun vraag naar ondersteuning.

WIJteam Stratum wordt  
zichtbaar in de buurt

Een nieuw gezicht
Maar daarmee is het ook voor mij nog niet echt  
duidelijk. Daarom nodig ik Anneli Chatrou, lid van 
het WIJteam Stratum, uit voor een gesprek. 
Uiteraard begin ik met de vraag, ‘ben jij familie 
van.....?’. We lachen samen, en ze beaamt dat haar 
tante in de Rochuswijk woont.
Anneli vertelt dat WIJeindhoven nu zo’n twee jaar 
bestaat. De teamleden komen uit allerlei organisa-
ties, zoals Lumens, MEE, Novadic, GGZe en  
woningcoöperaties. Allemaal brengen ze ieder hun 
eigen kennis en expertise mee. Hun kennis in het 
sociale domein is breed, en daarom worden ze ge-
neralisten genoemd. Ze zijn de vaste contactperso-
nen en vormen de toegang tot sociale ondersteuning. 
Veel problemen kunnen ook direct door de genera-
listen aangepakt worden. Dat gaat veel sneller dan 
voorheen, met doorverwijzingen naar allerlei  
organisaties en is daardoor veel efficiënter. 

Eigen kracht
‘Omdat WIJeindhoven nog maar 2 jaar bezig is,  
timmeren we hard aan de weg om zichtbaar te  
worden in de wijken. Dat doen we niet alleen door 
individuele contacten met hulpbehoevende buurt-
bewoners, maar ook door te praten met huisartsen, 
op scholen of  door aanwezig te zijn in buurthuizen 
en inloopcentra. Een beetje zoals de oude sociaal 
werker Sjakie (red. uit de film ‘Flodder’) die op zijn 
fietsje door de wijk reed en de buurt en z’n mensen 
kende. 

De generalisten voeren de keukentafelgesprekken, 
waar de mensen zelf  de hulpvraag stellen. ‘Daarbij 
moet een belangrijke omslag in het denken van 
mensen gemaakt worden. Wij kijken vooral naar 
wat je zelf  (nog)kunt, hoe je de regie van je leven in  
handen kunt houden en welke ondersteuning je 
daarvoor nodig hebt. Kortgezegd, waar zit je eigen 
kracht. Samen met het teamlid onderzoek je welke 
hulp nodig is. En vervolgens kijk je waar je die hulp 
haalt, bv in je omgeving, je familie, of  als dat niet 
kan, wordt naar ondersteuning gezocht, zoals bij 
specialisten uit de WIJteams of  bij andere 
hulpverleners’.

Persoonlijk netwerk
‘Vaak spelen er meerdere problemen binnen een  
situatie of  gezin’, vertelt Anneli. ‘Door een lang- 
durige ziekte van een gezinslid raakt een ouder  
bv. overbelast. Daar hebben kinderen soms last van. 
Hierdoor ontstaan er problemen op school of  in de 
wijk. Door met het gezin te praten kunnen ze  
vertellen wat ze nodig hebben, en kun je zoeken 
naar oplossingen en mogelijkheden van het gezin 
en haar omgeving ontdekken. ‘Verder op eigen 
kracht’, vertelt Anneli, ‘is de kern van de nieuwe 
zorg. En dat daarmee ook het fundament van 
WIJeindhoven. Het in kaart brengen van het  
persoonlijk netwerk is daarbij een belangrijk onder-
deel. Daar liggen vaak al oplossingen.’ Het zijn niet 
louter moeilijke problemen, waarmee de generalis-
ten te maken krijgen. ‘Mensen kunnen ons aan de 
keukentafel alles over ondersteuning vragen. De  
generalist bepaalt vervolgens of  de gevraagde  
ondersteuning bij de situatie past en welke moge-
lijkheden er zijn’.

Zichtbaarheid vergroten
De rol van WIJteamleden, annex generalisten in de 
wijk, begint langzaam vorm te krijgen. Contact met 
buurtbewoners en organisaties neemt toe, mensen 
benaderen de WIJteams en ze raken bekend met de 
nieuwe zorg en ondersteuning. Ook Anneli Chatrou 
wordt, als generalist voor de Rochusbuurt, steeds 
vaker de vaste contactpersoon. 

Maar ze wil nog meer zichtbaar in de buurt zijn, en 
daarmee ook de buurt beter leren kennen, vertelt 
ze. ‘Daarom heb ik ook contact met buurtorganisa-
ties zoals Rochusnieuws’. 

Heb jij een hulpvraag voor Anneli Chatrou of  zoek 
je ondersteuning voor zorg & welzijn, neem dan 
contact op met het 
WIJteam stratum@wijeindhoven.nl
of  040-23 88 998. 

Of  kijk op www.wijeindhoven.nl
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De spelregels zijn heel eenvoudig: 
Iedereen die tuinplanten, zaailingen, stekjes, uitlopers over 
heeft of  iets nieuws wil voor haar of  zijn tuin/balkon is 
deze middag is welkom. 

De planten kun je ruilen of  tegen een kleine vergoeding 
verkopen. 

Wij zorgen voor de koffie en thee. Voor de hongerige  
bezoeker gaan we pannenkoeken bakken.

Zij die geen groene vingers hebben zijn natuurlijk ook 
welkom. Dit jaar vindt de plantenbeurs gelijktijdig plaats 
met het Repair Cafe Stratum. 

Heb je vragen neem contact op met: 
Catherine Marie Rochusstraat 63  telnr 040-2124943 
José Raaijmakers  Hoefkestraat 8   telnr 040-2115059

PLANTENBEURS
ZATERDAG 30 MEI van 14.00 tot 17.00 uur in “De Buut”

Zoals elk jaar zal Ariëns Toneel in de zomer van 2015 het Wagenspel naar 
de wijken komen brengen. Het is een speciaal jaar: Ariëns bestaat 75 jaar 
en er wordt daarom terug gekeken op de oorsprong van de vereniging. 
Onze wijk wordt in het speciale jubileumweekend van Ariëns Toneel 
bezocht op 27 juni.

Aan het eind van de jaren dertig is Ariëns ontstaan vanuit de Katholieke arbeiders-
cultuur. Naast hard werken speelden er voor de arbeiders van Eindhoven nog andere 
thema’s een grote rol in het dagelijks leven, niet in de laatste plaats voor de kinderen. 
In het Wagenspel gaan we weer op zoek naar het kind in ons zelf. De kinderen van 
verarmde arbeiders, waar in het gezin de vader of  moeder wegvalt, door ziekte,  
overlijden of  dronkenschap in de jaren ’20 – ’30, komen in situaties terecht die soms 
lijken op voorvallen die zich afspelen in deze tijd. Ook nu leeft een grote en  
groeiende groep mensen onder de armoede grens en leven zelfs eenouder gezinnen 
met 1 of  zelfs meerdere kinderen op straat. Er zijn situaties waarin sprake is van een 
schrijnende gelijkenis met die van de crisisjaren. Kinderen zullen in het wagenspel-
stuk dingen van hunzelf  of  uit hun omgeving herkennen.

Het verhaal dat Ariëns zal brengen speelt zich af  in een klein internaat. Alle ingredi-
enten zijn aanwezig: een strenge directrice (met een verleden) een gefrustreerde  
conciërge (ook met een verleden) en een stel kinderen die noodgedwongen in het 
weeshuis terecht zijn gekomen. Een nieuwkomer brengt beroering in het gezelschap. 
Er wordt gestraft, gepest, gedanst, gezongen en geknuffeld. De groep wordt sterk en 
de kinderen weten dat ze er niet alleen voor staan.

Zoals elk jaar staat het Wagenspel garant voor een klein half  uur plezier voor jong en 
oud. De terugblik op de jaren ’30 en het besef, dat de mensen het toen niet zo breed 
hadden als wij nu, wordt met de gebruikelijke lichtheid en knipoog bij jullie gebracht.
Geen zware kost!

Noteer in je agenda:

27 juni komt het Wagenspel in de wijk!
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Medewerkers/sters gezocht voor 
geld inzameling!!!!!
Maandag 13 april was er een Algemene Ledenvergadering (ALV)voor alle Rochusbuurt 
bewoners. De opkomst viel niet tegen en er werd veel besproken en besloten.
M.n. het besluiten over “hoe meer geld te werven voor de verbouwing en de toekomst voor 
het buurthuis” kwam aan de orde.

Een aantal maanden geleden hebben we een enquête 
in mogen vullen  met de vraag of  wij het belangrijk 
vinden om een buurthuis in deze buurt te hebben. 
De uitslag was positief, m.a.w. de meesten vinden 
een buurthuis belangrijk voor de Rochusbuurt.

Maar zoals jullie wel zullen begrijpen, een buurthuis 
kan niet bestaan zonder activiteiten  en zeker niet 
zonder financiën. 

Het buurthuis heeft een flinke opknapbeurt nodig en 
dat kost geld. Geld wat we kunnen krijgen van een 
aantal fondsen. Maar deze fondsen eisen ook dat de 
buurtbewoners zeker iets bij gaan dragen.
M.a.w. zodra de buurtbewoners een redelijk bedrag 
op tafel leggen, dan willen deze fondsen wel over de 
brug komen.

Er is dan ook besproken dat mensen die in de 
Rochusbuurt wonen een “kleine” bijdragen mogen 
leveren voor dit buurthuis. En met een kleine bijdrage 
wordt bedoeld € 10,00 per jaar.

Meer is natuurlijk altijd welkom. Even voor de  
duidelijkheid, het is een vrijwillige bijdrage.

Maar daar krijgt niemand spijt van want zoals het er 
op de tekening er uitziet, getekend door Michiel, die 
boven De Buut woont, wordt het een schitterend 
buurthuis in samenspraak met Frank de beheerder 
van De Buut. Als bijna iedere bewoner meedoet met 
€10,00 dan hebben we een mooi bedrag bij elkaar. 
(ongeveer €1300,00) 
Voor de zomervakantie, kunt u  bezoek verwachten 
van iemand uit uw eigen straat. Hij/zij komt dan met 
de vraag of  u het buurthuis jaarlijks wilt sponsoren 

voor dit  bedrag en wil dit geld dan ook graag meteen 
in ontvangst nemen. We zullen zorgen dat deze  
mensen duidelijk herkenbaar zijn vanuit deze buurt.

Bij deze vraag ik dan ook mensen zich te melden bij 
mij. Zij kunnen dan in hun eigen straat ’n aantal  
huizen af  gaan. Dit heeft meteen een sociaal karakter 
aangezien je de mensen in je eigen straat of  apparte-
menten complex  leert kennen mocht dat nog niet zo 
zijn.

Dus mensen  uit de Hertogstraat, Hertog van 
Brabantplein, Kettingstraat, Geldropseweg, 
Rozentuin, Jan v. Schoonvorstraat, St. Jorislaan, 
Hertogflat,  Stratumsedijk, Rochusstraat, Hoefkestraat, 
Tuinstraat, Romerohof, W. van Hornelaan, W. van 
Millenbergstraat, Pastoor Dijkmansstraat, ik nodig  
jullie uit om enkele uurtjes van je tijd langs de deuren 
te gaan bij je eigen buren.

Vele handen maken licht werk.
Willen we een geweldig buurthuis houden en krijgen, 
dan moeten we ook onze schouders eronder zetten, 
middels door activiteiten maar zeker ook financieel.

Willen degenen die zich tijdens ALV gemeld hebben 
zich alsnog ’n keer aanmelden aangezien ik niet van 
iedereen een mailadres heb. Ik neem dan zo spoedig 
mogelijk contact op.

Graag melden vóór 1 juni 2015 bij:
Ine Chatrou
St. Jorislaan 18
040 212956 of inechatrou@gmail.com 

Alvast bedankt!

Repair Cafe blijft een 
succes.
Een zaterdag zoals gewoonlijk, een laatste van de 
maand. Het is zaterdag 25 april. Om iets voor tweeën 
verschijnen op verschillende plekken in de buurt 
sandwichborden met de aankondiging van het Repair 
Cafe Stratum en klokslag 14.00u staat de eerste 
bezoeker binnen, en schuift aan bij een van de tafels 
met vrijwilligers. 

Elke maand blijven de bezoekers komen. En elke maand zijn 
de vrijwilligers verbaast wat er weer binnen komt. Pièce de  
résistance was er een basgitaar die gerepareerd kon worden. 

Maar ook andere bezoekers kunnen weer muziek luisteren, het 
licht laten branden, koffie drinken of  stofzuigen. 
Het is opvallend dat er steeds meer jonge mensen komen, en 
met name uit de Rochusbuurt zelf. Het concept slaat goed aan 
dus. En niet alleen voor vaste bezoekers; aan nieuwe bezoekers 
geen gebrek. Ruim 35 repairs kon het Repair Cafe weer  
registreren. En uiteraard de koffie en thee is gratis, met soms 
wat lekkers.

Volgende Repair Cafe Stratum is zaterdag 30 mei, van 14 tot 
17u in ‘de Buut’.  Iets kapot? Misschien tot dan! 



Schoonheidssalon

studio
A

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

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 !

mei 2015   |   Rochusnieuws 146   |   pagina 11

Onze buurtagent, Erwin van 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

7 maart
Melding van verdachte situatie in stadswandelpark bleek  
dronken man, hij was de weg kwijt #letterlijk

In dit voorlaatste nummer van Rochusnieuws van dit 
jaar (2014/15) vragen we als redactie héél dringend nu 
om meer redactieleden. We zijn nu met z’n vieren en 
Henk heeft aangekondigd er mee te stoppen vanaf  
het volgende seizoen. Paul is de enige opmaker (hij 
verzorgt de lay-out op de computer) en dat is eigenlijk 
ook al één seizoen overwerk voor hem.

Bij de laatste enquete van het bestuur, waarbij vele buurtgeno-
ten werden gevraagd naar diverse zaken binnen het buurtwerk 
kwam naar voren dat het ‘buurtkrantje’ veel gelezen wordt en 
als informatief  wordt beschouwd binnen de Rochusbuurt.

Om dit nu op een goede manier voort te zetten moeten we 
meer mensen hebben die hun schouders er onder willen zetten. 

Dus: zijn er nog (jonge) mensen in de buurt die dit leuke vrij-
willigers werk willen gaan doen? Het kost je niet te veel tijd: 7 
vergaderingen per jaar en daarnaast natuurlijk wat schrijven, re-
digeren, interviews afnemen etc. Je krijgt er veel voor terug: be-
kendheid met de buurt en het buurtwerk; je naam in de krant; 
een gratis passe-partout voor de Tongelreep vanuit de vrijwil-
ligers centrale!

Kom op mensen, neem de uitdaging aan en meld je aan!

Meer info bij Henk, Lisanne, Laura of  Koert. 
Hun telefoonnummers vindt je elders in de krant.

Mensen nodig in de redactie van 
het ‘Rochusnieuws’.

15 maart
Wie mist er 3 kratten bier 2xJup 1xBav gisteren gestolen  
omgeving orchideeënstr. Wij willen graag contact met eigenaar 
bel 0900-8844 PL RT

17 maart
Gisteren man aangehouden op huisadres die wapens in credit-
card formaat te koop aanbood via marktplaats. Heb je er een 
in je bezit eventueel aangekocht via marktplaats lever deze in. 
Strafbaar gesteld in wet wapens en munitie cat.1 sub 4.

18 maart
Overleg gehad over LBS (location based server) project draait 
goed. Mooie aanvulling op social media. #innovatie

20 april
Afgelopen nacht op parkeerplaats achter de Jumbo bij 3 auto’s 
de ruiten ingeslagen, iets gezien? 0900-8844 #inbraakvoertuig
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Maandag t/m Zaterdag

Nieuws van Aquamarijn
In Centrum Aquamarijn aan de Stratumsedijk 57 kun 
je cursussen, lezingen en workshops volgen op het 
gebied van persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, 
yoga, meditatie en meer!

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is er Anders Uitgaan  
in Aquamarijn. Van 19.00 tot 01.00 uur zijn er workshops,  
feelgoodsessies en dj’s. Anders Uitgaan, gewoon anders!

Voor meer info loop gerust eens binnen of  kijk op 
www.centrum-aquamarijn.nl
Data voor de komende Anders Uitgaan-avonden:
16 mei, 6 juni, 20 juni, 5 sept en 19 sept.

Buut Eettafel kookt Italiaans 
voor de Rochusbuurt
Na het succes van de eerste Buut Eettafel wordt er op zondag 31 mei 
opnieuw voor buurtgenoten door buurtgenoten gekookt. Deze keer 
hebben we een menu samengesteld uit de Italiaanse keuken. En om het 
nog leuker te maken, organiseren we een workshop voor het maken van 
twee bekende Italiaanse gerechten, Saltimboca en Tiramisu.  
Dat Tiramisu vertaald kan worden als ‘Maak me blij’ zal niemand na 
afloop ontgaan.

Het menu zal bestaan uit 3 gangen, natuurlijk met Saltimboca en Tiramisu. 
De andere gerechten blijven een verrassing.

Workshop: Zaterdag 30 mei, 14.00u op W van Hornestraat 17
Kosten: Gratis (wél aanmelden)

Buut Eettafel:  Zondag 31 mei, vanaf 18.00u, en eten start om 18.30u,  
in buurthuis ‘De Buut’

Kosten Buut Eettafel: €6.50 (€4 voor kinderen lagere school). 

Vindt je het leuk om gezellig met je buurtgenoten te eten, of  mee te doen aan de 
workshop, meld je dan aan via buuteettafel@gmail.com .



• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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Whazzdah
Liefhebbers van gezelschapsspellen 
konden de afgelopen weken hun lol 
niet op aan de Hoefkestraat: een 
heus Mikado XL spel verrees hier 
uit de grond. 

Ingewikkelde opstellingen van  
felgekleurde buizen en lange stokken, 
zorgden voor een grote uitdaging onder 
de deelnemers. Inmiddels is het spel dat 
een hoge concentratie vereist vervangen 
door een andere variant: Domino met 
reuze stenen!

Kampioenschap PSV

Met het Kampioenschap van PSV werd zichtbaar dat er 
PSV-fans in de Rochusbuurt wonen.

De vlag ging uit, de kampioensschalen geëtaleerd voor het 
raam en feestgangers tot in de late uurtjes: ook in de Rochusbuurt 
ging het kampioenschap niet ongemerkt voorbij! 

HG:  Wie heeft er een psv-vlag voor een paar dagen te leen? 
Solved :-)

JW: Sorry de mijne hangt al buiten :-)
HG: Hier nu ook, de Tuinstraat is er klaar voor.  
 Eendracht maakt macht :-)
HG: Nu PSV nog...
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 Rochus Culinair...

  Elke vrijdag wordt de Buut 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!

•	 4	personen	

•	 tussen	de	15	en	30	minuten

Ingrediënten:
•	 olijfolie	

•	 boter	

•	 4	teentjes	knoflook	

•	 25	cl	room	

•	 1	ui	

•	 400	gr	linguine	

•	 tomaten	

•	 tomatenpuree	

•	 ketchup	

•	 peper	

•	 verse	dragon	

•	 500	gr	scampi	

•	 zeezout	

Op z’n Italiaans...

Bereidingswijze
Pel scampi tot je ca 500 gr hebt (indien je ze niet gepeld 
hebt gekocht) en verwijder het darmkanaal. Snij de ui fijn 
en pel een knoflookteentje. Smelt boter en bak de 
scampi’s in een pan of  wok. Kruid met zout en peper. 
Haal ze uit de pan en bak de ui af  in wat gesmolten boter. 

Doe de knoflook erbij, geplet in de lookpers. Kan je naar 
eigen smaak sterker maken door er meer look in te doen 
(reken per persoon ongeveer 1 teentje). 

Snij 2 tomaten in blokjes en bak mee. Doe een lepel 
dragonkruid erbij en voeg ketchup bij naar smaak. Dit is 
om het recept wat zoetigheid te geven (Kan je ook met 
tomatenpuree doen maar dat is minder zoet). Je kunt ook 
een kippenbouillonblokje toevoegen voor extra smaak. 

Als het wat gesudderd heeft, doe je de scampi’s erbij en 
de room. Roer om en het is klaar om te serveren. 

Kook de pasta al dente in water. Afgieten en samen 
onmiddellijk serveren. 

Dresseer op bord wat pasta en saus en scampi’s erover. 
Werk af  met fijngehakte verse dragon.

Scampi in 
tomatenroomsaus met pasta
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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

Wist u
Dat er in

 2050 

meer dan
 500 00

0 

dementerend
en zijn?

DementieMaatjes helpen, zelfstandig wonende, Eindhovenaren met dementie om zo 
lang mogelijk de dingen te blijven doen waar ze plezier aan beleven. Gewoon, door 
hun hobby te delen. Of  dat nu wandelen, koken, musiceren of  kletsen is. Juist die 
‘normale’ dingen zijn voor iemand met dementie enorm waardevol. Mensen met  
dementie zijn gebaat bij regelmaat: vaste gezichten, een vast schema. Dat geeft hen 
rust en veiligheid. Daarom zijn onze DementieMaatjes tenminste een half  jaar  
inzetbaar. Daarnaast ontlasten ze de mantelzorger(s) van de hulpvrager, waardoor 
deze even wat tijd voor zichzelf  heeft.

Als DementieMaatje
•  heb je affiniteit met mensen met dementie (en hun mantelzorgers)
•  ben je stabiel, geduldig en sociaal vaardig
•  wil je graag mensen helpen zo lang mogelijk de dingen te blijven doen waar 
 ze plezier aan beleven
•  ben je enkele uren per week of  per twee weken inzetbaar, tenminste voor een 
 half  jaar

Contact
Wil je DementieMaatje worden? Zoek je een DementieMaatje? Of  heb je andere  
vragen of  opmerkingen over DementieMaatje, dan kun je contact opnemen met 
Maartje van den Bosch via 040-233 39 48 of maartje@vhd-eindhoven.nl. 

Je kan natuurlijk ook even bij ons binnenlopen.
www.vhd-eindhoven.nl

DEMENTIEMAATJES
per 1 augustus 2014 gestart

* GEZOCHT *

Op donderdag 24 september 2015 
viert Saltoschool De Hasselbraam 
haar 25 jarig jubileum.

Alle oud-leerlingen en oud-collega’s zijn 
van harte welkom van 20.00 uur - 23.00 uur.

Start inschrijving: 22 april 
einde inschrijving: 17 juli

Heb je interesse om te komen, meld 
je dan aan via e-mail: 
jubileum@bs-hasselbraam.nl
en stort €10,- op:
Salto inzake De Hasselbraam
NL35 INGB 0000 88 32 54

o.v.v. jubileum, je naam en
het jaartal waarop je in groep 8 hebt 
gezeten.

Reünie De Hasselbraam 
Tuinstraat 6 Eindhoven
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  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 600 stuks in  

de Rochusbuurt.

Redactie:
Henk Aarts, Lisanne Aarts, Laura Janssen, 

Koert Linders en Dilan Onen

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:  Paul van Vorstenbos

Produktie:
Puntscherp

Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
St. Jorislaan:  dinsdag 19-mei, 2 juni, 16 juni  

en	30	juni
Rochusbuurt:		zaterdag	16	mei,	donderdag	

28-mei,11 juni, 25 juni
Groene bak
St.	Jorislaan:	 	12	mei,		9	juni,	23	juni
Rochusbuurt:  donderdag 21 mei, 4 jui, 18 juni  

en 2 juli
Oud papier
St.	Jorislaan:	 	woensdag	20	mei,	3	juni,	17	juni	

en 1 juli
Rochusbuurt:		óók	op	20	mei,	3	juni,	17	juni	 

en 1 juli
Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo, 
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Wist je dat er iedere vrijdag ochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur een 
weekmarkt is in de Wilgenhof aan  
de Schalmstraat.

Er staan verschillende kramen o.a. (spelt)brood 

van het Wasven, groente en fruit, sieraden

  Grijs, groen en papier

  Weekmarkt in de Wilgenhof

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 be
schikbaar v

oor 

vergadering
en en activi

teiten. 

Info: rochusbuurthuis@gmail.com

WAT: Wagenspel arIens Toneel, voorafgegaan door scenes uit theaterproductie’stikstof’ WAAR:speeltuin rochusbuurt/ hoek hoefkestraat 
VOOR WIE: Jong en oud WAAROM:75-JarIg besTaan arIens Toneel WANNEER: 27 JunI 2015HOE LAAT: 17.00 ToT cIrca 17.45 uur

elke 1e en 3e zaTerdag van de maand Is er anders uITgaan In aquamarIJn. van 19.00 ToT 01.00 uur zijn er workshops, feelgoodsessies en dj’s.

PLANTENBEURS 
zaTerdag 30meI 
14.00 ToT 17.00 uur 
In “de buuT “

REPAIR cAfé za 30 meI en za 27 JunI In de buuT  (2-5 uur)

BUURT EETTAfEL: zo 31 meI, zondag 28 JunI In de buuT.


