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Zooi op straat!
Beste Rochusbuurt-bewoners,
Sinds er in de buurt ondergrondse afvalcontainers geplaatst zijn die 
alleen gebruikt mogen, maar ook gebruikt moeten worden door buurt- 
bewoners die daar een pasje voor hebben, hebben we erg veel last van 
zooi die illegaal rondom die containers neergezet wordt. 

Met de komst van deze ondergrondse 
containers neemt iedereen wel of  niet in 
bezit van een pasje, wel of  niet wonend 
in onze buurt,de gelegenheid om alles 
wat ze kwijt willen bij deze containers 
neer te zetten. Daar moet echt een einde 
aan komen, want de leefbaarheid voor 
buurtbewoners die direct bij zo’n onder-
grondse container wonen waar ongege-
neerd zooi illegaal bijgestort wordt, komt 
ernstig onder druk te staan. Ik heb over 
de bijstort op het Hertog Hendrik van 
Brabantplein de afgelopen maanden 
meer dan 60 meldingen gemaakt bij de 
gemeente Eindhoven en diverse keren 
bij de huismeester van Hertogflat. Ook 
de containers aan de Geldropseweg heb-
ben heel wat last van illegale bijstort. Aan 
deze illegale stort moet echt een einde 
komen. 

Wat zijn de “afval”regels op dit moment 
voor onze buurt: 1 keer in de 2 weken 
moet je je huisvuil aanbieden via een grij-
ze rolcontainer of  je moet je huisvuil 

aanbieden, ja, in de ondergrondse afval-
container die kunt openen met een pasje 
wat je krijgt bij het stadskantoor. Losse 
vuilniszakken aanbieden aan de straat 
mag niet meer in onze buurt. Zo’n pasje 
voor de ondergrondse container, krijg je 
alleen indien je ook ingeschreven staat in 
Eindhoven. En daar zit wellicht de 
kneep, we hebben in onze buurt veel  
kamerbewoning en woningdeling en 
blijkbaar zijn die bewoners niet allemaal 
ingeschreven bij de gemeente, hebben 
weinig affiniteit met de buurt en dumpen 
tot overmaat van ramp hun zooi bij een 
van de ondergrondse containers in buurt 
en wentelen op die manier de rotzooi af, 
op de echte Rochusbuurters, die trots 
zijn op hun buurt en deze ook netjes en 
leefbaar willen houden. De gemeente 
Eindhoven is al in actie gekomen en 
heeft gebodsborden geplaatst. Maar in 
mijn ogen zou het nog meer helpen als 
wij ook samen in actie komen. Zien jullie 
“buurtbewoners” die hun zooi en huis-
vuil niet op de juiste manier aanleveren 

spreek ze aan en breng ze op de hoogte 
van de regels van het spel en maak ze  
bewust van de hun verantwoording voor 
een leefbare Rochusbuurt. Staat er toch 
afval bij de ondergrondse container of  
zo maar vuilniszakken of  oud papier  
op de stoep, maak daar een melding van 
op de site van de gemeente Eindhoven, 
want de gemeente mag ook weten dat 
deze door hun georganiseerde aanpas-
sing over het afval ophalen in de 
Rochusbuurt geen schot in de roos is 
geweest!

Ik ga voor een schone en leefbare 
Rochusbuurt, met groeten Joris 
Westerwoudt.

Atelierroute 2015 
ook in Rochusbuurt
Kunstenaars in de Rochusbuurt worden gevraagd zich in te 
schrijven voor de jaarlijkse Atelierroute. Deze vindt plaats in 
het eerste weekend van oktober. Dit jaar hopen we dat de 
Rochusbuurt opgenomen kan worden in de Atelierroute, daar 
er veel kunstenaars woonachtig zijn in onze buurt.

Wil jij mee doen, meld je dan aan op 
http://www.ok-net.nl/atelierroute/
index.php en laat Eindhoven kennis 
maken met de kunstenaar, zijn werk en 
zijn atelier.



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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  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

Redactioneel 147
Nog een paar weken en de scholen hebben zomervakantie. Niet lang 
daarna zullen we buurtbewoners met volgepakte koffers, auto’s en 
caravans onze buurt uit zien rijden om te gaan genieten van hun welver-
diende vakantie. Ook de bouwvakkers staken hun werkzaamheden aan 
de Hoefkestraat voor een paar weken. Het zijn weken waarin het leven in 
de buurt op een lager pitje staat. We doen het allemaal wat rustiger aan, 
zijn minder gehaast en hebben wat meer tijd voor elkaar. 

Het begin van de zomervakantie betekent voor de redactie van het Rochusnieuws 
een afsluiting van een seizoen. Er wordt geëvalueerd en er worden plannen gemaakt 
voor het nieuwe seizoen dat weer start in september. De redactieleden en opmaker 
hebben dit jaar hard gewerkt om steeds een informatief  en aantrekkelijk krantje aan 
u te presenteren. Vanwege een kleinere bezetting van de redactie was de uitdaging 
groter dan andere jaren. Het enthousiasme en plezier is er niet minder om geworden, 
maar toch… vele handen maken licht werk! Daarom nodigen we u uit om eens aan 
te sluiten bij een redactievergadering en kennis te maken met de redactieleden en hun 
activiteiten.

In tegenstelling tot de vakantieperiode was er de afgelopen weken aan bedrijvigheid 
in de buurt geen gebrek. Verschillende buurtactiviteiten vonden plaats, zoals het in-
middels vertrouwde Repair Café en BuutVrij, maar ook de plantenbeurs en de tweede 
editie van de BuutEettafel. Van de laatste twee vindt u een verslag in deze krant. Ook 
bouwwerkzaamheden hebben niet stilgelegen. Iedereen heeft de vorderingen van de 
bouw aan de Hoefkestraat kunnen volgen, maar ook de Blauwververij heeft een ware 
metamorfose ondergaan. Ook hiervan een verslag en foto’s in deze krant. Daarnaast 
nog veel meer informatieve en mooie artikelen van buurtbewoners en natuurlijk de 
bekende terugkerende rubrieken.

Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst!
De redactie

Begin September van dit jaar verschijnt nummer 148 van deze 
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met dinsdag 18 Augustus 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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R e c t i f i c a t i e
In het vorige nummer van Rochusnieuws 
werd gemeld dat de heer van de Linden, 
die tot een paar jaar geleden altijd de  
puzzels maakte voor het Rochusnieuws, 
zou zijn overleden in Geldrop. De info 
werd ons toegestuurd door éen van onze 
buurtgenoten via een overlijdens- 
advertentie. Natuurlijk hadden wij als  
redactie dit bericht moeten natrekken, 
wat onvoldoende is gebeurd.

Want “onze” Hr. Van de Linden maakt 
het uitstekend. Hij is weliswaar enige tijd 
geleden verhuisd uit onze buurt,  
waardoor we hem niet meer tegenkomen 
op zijn scootmobiel. 

Zijn familie reageerde verbaasd over 
onze mededeling en natuurlijk spijt ons 
dit bericht ten zeerste!
Daarom: nogmaals oprechte excuses 
voor de foutieve melding in ons 
Rochusnieuws!

De redactie

Rochusbuurt goodbye
Bijna 16 jaar geleden werd ik op slag verliefd op een huis in de Willem 
van Hornestraat. Met name het feit dat het huis op loopafstand van het 
centrum ligt en de tuin sprak me aan. Maar eigenlijk kende ik de 
Rochusbuurt helemaal niet.

Wie had kunnen vermoeden dat ik een huis had gekocht in een van de van de leukste 
buurtjes in Eindhoven. Naarmate de jaren vorderden nam ik me voor hier ga ik nooit 
meer weg! Maar ja een nieuwe liefde kwam onverwachts om de hoek kijken en dan 
moet je een keuze maken.

Met pijn in ons hart sluiten wij deze periode af  en bedanken jullie allemaal voor  
de heerlijke jaren die wij in de Rochusbuurt heb gehad. Los van het woonplezier en 
de superleuke contacten in de buurt, denken we met veel plezier terug aan de  
oergezellige buurtfeesten, straat bbq’s, even koffie drinken bij Trudy in de  
Van Millenbergstraat, lunchen bij Cleefke in de Hertogflat, met zijn allen voetbal  
kijken in de Buut, kamperen in de speeltuin, straatborrels,  uit eten bij het Hoefke, 
het running diner en nog veel meer.

Blijf  trots en betrokken bij de Rochusbuurt en geniet! Het is en blijft een van de leukste 
buurtjes in heel Eindhoven en we komen jullie vast nog wel tegen in de stad.

Karin & Loes

Rochus Rommelmarkt
Zondag 20 september
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Een klein reisverslag
Voor mijn vertrek werd ik door het Rochuskrantje geïnterviewd, wat 
inmiddels als langgeleden voelt. Inmiddels zijn mijn vader, Henri 
Stribos(55), en ik Zef  (24) al twee maanden terug van onze tweede 
fietstocht richting Mali: van Marrakech tot Dakar, een avontuur van  
3200 km, vol met pieken en dalen, woestijn en kou, mooi en lelijk, maar 
genoten hebben we zeker. Mijn vader en ik fietsen om donaties binnen  
te halen voor Fietsen voor Mali: een project van Stichting Djenné.

Op 29 januari fietsen mijn pa ik bepakt 
en bezakt vanuit de Pastoor Dijkman-
straat 33 naar Eindhoven AirPort. Het is 
deze ochtend rond het vriespunt, wat 
voor ons een extra reden is om sneller te 
fietsen en alvast te fantaseren over een 
warm Afrika. Na zo’n drie uur vliegen, 
landen we veilig en met onze fietsen  
intact in Marrakech.

Hier start ons tweede deel naar Dakar. 
Mali hebben we helaas wegens veilig-
heidsredenen afgezworen als fiets- 
bestemming: het opkomend terrorisme 
sluimert ook door dit West-Afrikaanse 
land. Het laatste deel van Dakar tot aan 
Djenné leg ik dan ook samen af  met de 
humanitaire missie Go for Africa (een 
groep Nederlanders rijdend in konvooi 
met gesponsorde wagens en een groep 
technische ROC-leerlingen).

Na twee dagen in Marrakech zijn we  
genoeg opgewarmd en beginnen we  
gelijk aan een van de pittigste stukken 
van onze tocht: de Hoge-Atlas en de 
Anti-Atlas. Het eerstgenoemde gebergte 
bezit bergkammen tot 4200 meter met 
eeuwige sneeuw. Het is zwoegen naar de 
hoogste bergpas. De Anti-Atlas is er een 
van feeërieke schoonheid, alleen nogal 
uitgestrekt. 

We zijn dan ook opgelucht als we de 
Westelijke Sahara (voorheen Spaanse 
Sahara) bereiken. Het is hier vlak en er 
staat een sterk noord-westelijke wind die 
ons een flinke duw in de rug geeft door 

deze enclave. Onze tentjes zetten we hier 
overal gemakkelijk op, alleen is de 
Gendarmerie hier erg bezorgd over onze 
veiligheid, paspoortcontroles horen bij 
de orde van de dag.

Als we Mauritanië bereiken zijn we  
inmiddels al een stuk over de helft, maar 
meteen na de grensovergang worden we 
verwelkomt door de harmattan: een  
periodieke stevig wind die ons vrijwel 
heel Mauritanië opschuurt met van dat 
fijne Sahara zand. Het was kiezen tussen 
hitte of  een stevige wind, dan maar het 
laatste. De Gendarmerie is hier nog  
bezorgder dan in de Westelijke Sahara, 
veruit de meeste mensen die wij tegen 
komen zijn vriendelijk en dromedarissen 
zijn hier even vanzelfsprekend als koeien 
in Nederland.

Ons laatste gezamenlijke hoofdstuk is 
Senegal. Vanuit een grensstadje fietsen 
we via de stad Saint-Louis en een paradij-
selijk natuurpark naar onze finish: Dakar. 
Op een camping aan Lac Rose (het Roze 
Meer en voormalig eindpunt van de  
beroemde rally) ontmoeten we een deel 
van de Go for Africa-groep, dat door-
gaat naar Mali. Algauw wordt duidelijk 
dat er in Bamako, de hoofdstad van Mali, 
een aanslag is gepleegd in een hotel, niet 
ver van het hotel waar wij zouden over-
nachten. We nemen afscheid van Henri 
(hij vliegt vanuit Dakar terug naar 
Amsterdam) en we besluiten toch door 
te gaan en in één keer door Bamako te 
rijden. 

Eenmaal in Djenné voelt het vertrouwt 
en veilig, ondanks dat de crisis en nega-
tieve reisadviezen hier hun tol eisen.  
Ik leer een jongen genaamd Amadou 
kennen, hij spreekt goed Engels en hij is 
oprecht geïnteresseerd in Fietsen voor 
Mali, samen verkennen we de fietsmarkt 
in Djenné. Ik besluit hem te dopen tot 
ambassadeur van Fietsen voor Mali. De 
volgende keer als ik hem zie, wil ik mini-
maal 150 fietsen en genoeg geld hebben 
ingezameld om te kunnen starten aan het 
bouwen van de fietswerkplaats. 

Inmiddels hebben we zo’n 70 kinder- 
fietsen (4 tot 16 jaar) ingezameld.  
Dat moeten er minimaal 150 worden.  
In de nazomer ga ik een fietstocht rond-
om Eindhoven organiseren, je kan  
je binnenkort inschrijven via:
www.fietsenvoormali.nl en houdt onze 
Facebookpagina in de gaten. Het enige 
vereiste is een racefiets, maar het wordt 
geen wedstrijd. En een kinderfiets done-
ren en/of  een bedrag storten kan nog  
altijd! Kijk op de website voor meer  
informatie en ook kun je op de site het 
uitgebreide reisverslag lezen en de foto’s 
bekijken.

Momenteel ben ik aan het fietskoerieren 
bij Tour de Ville in Eindhoven en ik start 
binnenkort met een korte opleiding tot 
fietsmonteur, zodat ik als de tijd rijp is  
de armpjes uit de mouwen kan steken  
en kan meehelpen in Djenné, en hulp is 
altijd welkom!
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Zaterdag 30 mei 2015:

Plantenbeurs in de Rochusbuurt

Op uitnodiging van Catherine, nam ik op 30 mei als niet- 
Rochusbewoner, deel aan de Plantenbeurs die al zo’n 3 à 4 
jaar in de buurt wordt georganiseerd. Buiten was het domein 
van de plantjes en binnen werd door vakkundige handen één 
en ander gerepareerd in het Repair Café in de Buut.

In mijn kraampje werden géén planten verkocht, geruild of   
bewonderd. Mijn link met de plantenbeurs waren olijfbomen 
die gesponsord konden worden. Voor € 20,- (of  € 2,- per olijf) 
wordt in het kader van de Olijfbomencampagne “Houd Hoop 
Levend”, een olijfboom aangeplant bij een Palestijnse boer. 
Het dagelijks leven van Palestijnse boeren staat onder ernstige 
druk van de bezetting. Hun boomgaarden vallen regelmatig 
ten prooi aan vernieling door het Israëlische leger en illegale 
kolonisten. Toegang tot hun landbouwgronden wordt op  
diverse manieren bemoeilijkt. Denk daarbij aan checkpoints, 
de muur die voor een groot deel gebouwd is op Palestijns 
grondgebied, roadblocks etc. Daardoor is bewerking van het 
land vaak zeer lastig en soms zelfs onmogelijk. En het land is 
in veel gevallen hun enige bron van inkomsten.

De campagne “Houd Hoop Levend” ondersteunt deze boeren 
door samen met internationale vrijwilligers, olijfbomen aan te 
planten zodat de boeren hun land moeten kunnen bewerken. 
Zelf  heb ik mijn reis met de campagne in 2011 als zeer positief  
en interessant ervaren. Het gevoel dat je iets kan doen aan het 
onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Ook al is het maar 
een fractie. Wil je meer weten over het werk van de 
Olijfbomencampagne en hun reizen naar de Palestijnse 
gebieden? 
Ga dan naar: http://www.planteenolijfboom.nl/home

De plantenbeurs begon wat regenachtig en koud maar toen de 
bui eenmaal was overgewaaid, brak de zon nog door en was het 
aangenaam vertoeven in de Sint Rochusstraat. Een heerlijke 
pannenkoek met vijgenbladjam van Catherine was als de be-
faamde kers op een taart. 

Volgend jaar weer een Plantenbeurs in de Rochusstraat?
 Zorg dat je er bij bent en mis ’m niet!

Sandra Laheij



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 Nova van Heyningen in gesprek met Siem Kuipers.

Wie ben je?
Siem Kuipers

Hoe oud ben je?
5 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?
Isa is mijn zus, Bregje is mijn mama en Ken mijn papa.

Naar welke school en klas ga je?
Ik ga naar groep 2 van de Hasselbraam.

Wat is je lievelings: 
- Les : Gymen
- Eten: Friet met bitterballen
- Vakantieland:  Spanje en Disneyland Parijs
- Snoep: roze kauwgom
- Kleur: goud
- Dier: dino
- Tv-programma: Ome opa

Waaraan heb je een hekel?
Aan pijn als ik val.

Wat zijn je hobby’s?
Zwemmen en skateboarden bij Area51.

Wat is een goede/slechte eigenschap?
Goede eigenschap: dat ik geen ochtendhumeur heb maar 
altijd vrolijk opsta.
Slechte eigenschap: Soms ben ik een beetje een boefje.

Van welke muziek hou je?
Dolfje weerwolfje cd.

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Waarom?
Ja, ik wil noooit verhuizen! We hebben een leuk huis en 
wonen vlakbij de speeltuin.

Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet.

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Miga van Pelt
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Kinderpagina!!
Lachen, gieren, brullen! 

Kaartje
Een man komt al voor de zesde keer bij het loket van een theater en koopt weer 
een kaartje. De dame achter de kassa vraagt: “Waarom koopt u zes keer een 
kaartje voor dezelfde voorstelling?”. Zegt de man: “Omdat ze het kaartje bij de 
ingang steeds doormidden scheuren”.

Cement
Er lopen twee zakken cement over straat. Zegt de ene: “Bah, het gaat regenen.” 
Zegt de andere: “Niet zeuren, daar word je hard van.”

Hoera zomer!
In de zomer ben ik blij!
Geen sjaal, geen jas

Het voelt zo vrij!

En jurkje,
Een korte broek

En met mijn slippers aan
Kan ik zo naar 
buiten gaan!
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Blauwververij
Hoe zit het nu met dat monument, dat iets naar achteren gelegen gebouwtje 
vanuit de St. Jorislaan, zal menige buurtbewoner denken als ze alle bouw- 
activiteiten waarnemen? En ze denken ietwat meewarig terug aan die ruïne, 
dat vervallen fabriekspand van nog niet zo lang geleden.  
Als ze erg nieuwsgierig zijn, zijn ze zelf  al een kijkje gaan nemen. Maar het 
terrein is doorgaans afgesloten, dus je komt er niet zo gemakkelijk bij.

De ‘Blauwververij’ heeft een metamorfose ondergaan. 
Nadat eerder dit jaar de schoorsteen in zijn geheel is 
gerenoveerd, is het 150 jaar oude fabrieksgebouw nu 
zodanig opgeknapt en verbouwd dat het bij het onge-
veer bij het uitkomen van deze krant zijn nieuwe  
bewoners zal verwelkomen: Herman van Herwaarden 
en zijn vrouw Marijke. De restauratie heeft driekwart 
jaar in beslag genomen. Aan de buitenkant is te zien 
dat dat een intensief  proces is geweest (en nog echt 
niet af  is!). Het gebouw verkeerde voorheen in een 
dermate vervallen staat dat het op instorten stond. 
Het was al jaren onbewoond. De ramen en kozijnen 
waren volledig weggerot. Grote gaten in de muur waar 
voorheen provisorische rookkanalen waren aange-
legd. Het voegwerk was uitgemergeld. Maar dat alles 
is compleet vernieuwd: muren zien er nu weer picco-
bello uit, nieuwe kozijnen en dito ramen. Muurankers 
zijn zichtbaar en hoeklijnen weer kaarsrecht en scherp. 
Het dak is geheel vernieuwd, met aan de oostzijde drie 
van die rechtopstaande ‘fabriekspunten’ die het een 
uitstraling geeft van een oud industrieel pand.

Van binnen is er zo mogelijk nog meer veranderd: alle 
buitenmuren, die oorspronkelijk ‘steens’ waren, zijn 
voorzien van een 25 cm dikke isolatielaag, afgewerkt 
met een strakke stuc laag. Er is een indeling gemaakt 
waardoor kamers zijn ontstaan, een badkamer, een 
slaapkamer, een atelier en werkruimte. Onder de  
fabrieks-shed, waar het licht prachtiginvalt, is een  
immense keuken ontstaan, ruim 7 meter hoog.  
Van daaruit kun je vrijwel in iedere ruimte kijken.  
De keuken lijkt het hele binnenste van de ontstane 
woning te beheersen. Het is werkelijk een juweeltje 
van een woning geworden.

We wensen Herman en Marijke een voorspoedige  
verhuizing en veel plezier toe met de verder inrichting 
en afwerking van hun nieuwe woonruimte in de 
Rochusbuurt. Ze mogen trots zijn op hun nieuwe  
onderkomen. En wij op de redding en het voort- 
bestaan van een prachtig monument in onze buurt!

Henk Aarts
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Running Dinner
Zaterdag 7 november 2015
Hou je van lekker koken? Of  meer van lekker eten? 
Of  wordt het hoogste tijd om een keer bij te kletsen 
met je buren: Doe mee met het Rochus Running 
Dinner!

Lijkt je dit super gezellig maar weet je eigenlijk niet wat het is, 
we leggen het graag even uit:

Het Running Dinner bestaat uit een voor-, hoofd en nagerecht. 
Van tevoren krijg je te horen welk gerecht jij/jullie mag/mogen 
maken. Is het een voorgerecht dan wacht je thuis op je gasten 
(+/- 4). Is het een hoofd- of  nagerecht dan krijg je thuis een 
berichtje waar je verwacht wordt voor het eten van het voor- 
gerecht. Hierna wordt door de gastheer/-vrouw de envelop  
geopend met daarin de adressen waar jij/jullie naar toe gaan 
voor het hoofdgerecht. Sommigen gaan naar huis, anderen 
gaan naar een nieuwe spannende locatie.

Na het hoofdgerecht volgt weer een nieuw bericht. Je zit steeds 
met andere mensen aan tafel en dat maakt het nou zo leuk en 
verrassend. Het maakt ook niet uit of  je van goede of  gewone 
culinaire huize komt het gaat om de gezelligheid.

De avond begint om 19.00 uur tot??
Het inschrijfgeld voor deze avond is 5 euro. Hiervoor regelen 
wij na het toetje een lekker kop koffie (of  iets anders) op een 
geheime locatie waar we allemaal samenkomen om nog even 
lekker na te praten.

Meer info?
Mail gerust naar rrd040@gmail.com of 
bel met Bert (06 - 10 55 19 89) of Yolande (06 - 23 70 27 30).

Dus zet de datum alvast in je agenda en zorg dat je erbij bent!!! 
Wil je je aanmelden? In het Rochusnieuws van september  
komen we bij jullie terug met hoe en wat. Nu eerst maar eens 
genieten van jullie wel verdiende vakantie!

Ook woninginbrekers verheugen zich op de zomer. 
Het is vaak eenvoudig om de woningen er uit te 
pikken waar bewoners voor langere tijd weg zijn; 
uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu 
gesloten zijn, nooit een lampje aan.

Buren op vakantie?
Hou een oogje in het zeil!

Zijn uw buren weg, hou dan een oogje in het zeil en bel de  
politie als u verdachte omstandigheden ziet. Is het acuut, bel 
dan 112. Snel alarm slaan, maakt de kans om inbrekers te  
pakken aanzienlijk groter. De politie komt liever een keer voor 
niets, dan dat er een inbreker ontkomt omdat bewoners  
schromen om te bellen.

Zorg voor bewoonde indruk
Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog 
op uw woning laten vallen, is het dus zaak dat de woning een 
bewoonde indruk maakt. Geef  potentiële inbrekers het idee 
dat u zo binnen zou kunnen wandelen. Met een tijdschakelaar 
op de lamp, radio of  tv zorgt u ervoor dat ook ’s avonds de  
indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is.

Informeer uw buren in welke periode u weg bent en help  
elkaar om de woning er bewoond uit te laten zien. Zet bijvoor-
beeld uw tweede auto op de oprit van de buren, haal de post 
even weg en geef  de planten water. Een kleine moeite, maar 
het maakt een groot verschil. 

Kijk voor meer tips en maatregelen op:
www.politiekeurmerk.nl/preventietips. Naast al deze 
maatregelen, blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en (garage)deuren. 
En vergeet natuurlijk niet om de ramen en deuren op slot te 
doen!

Geef dieven geen kans!
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Wijkbibliotheek  
Stratum in Vitalis Wilgenhof

In deze bibliotheek vindt u een grote collectie leesboeken voor 
volwassenen, naslagwerken en kinderboeken voor alle leeftij-
den. Deze bibliotheek werkt volgens het principe “boek voor 
boek” hetgeen betekent dat u voor ieder boek dat u leent een 
(eigen) boek inlevert. Hierdoor hebben wij een steeds wisse-
lende collectie in de bibliotheek. 

Voor deze wijkbibliotheek is géén inschrijven/ inschrijfgeld 
noodzakelijk. Iedereen kan tijdens de openingstijden terecht 
om een boek te lezen, lenen. De openingstijden van de biblio-
theek zijn iedere dag van 08.30 uur tot 18.00 uur (openingstij-
den receptie). Ook voor het lezen van tijdschriften en de krant 
(Eindhovens Dagblad) kunt u terecht in de bibliotheek. 

De bibliotheek vindt u in het paviljoen (ingang Schalmstraat) 
op de 1e etage. Op vaste tijden in de week zijn vrijwilligers aan-
wezig. Tijdens hun aanwezigheid kunt u een kopje koffie / thee 
drinken in de bibliotheek. De vrijwilligers zorgen dat de  
ingeleverde boeken goed gerubriceerd worden. Ook kunnen 
zij u evt. adviseren bij de keuze voor een boek. Regelmatig  
worden activiteiten georganiseerd in de bibliotheek.

Voor meer informatie kunt u kijken op www. vitalisgroep.nl 
en de plaatselijke weekbladen.

Voor meer informatie over deze bibliotheek kunt u contact 
opnemen met Frans Offermans, Coördinator ankerpunt in 
de wijk: 040-21 48 300  of  06 – 23 61 38 98.

Aanwezigheid vrijwilligers Wijkbibliotheek Stratum
Maandag 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag 10.00 – 12.00 uur (tijdens de weekmarkt)

In Vitalis Wilgenhof  is een wijkbibliotheek gevestigd. Vitalis Wilgenhof  
wil met deze bibliotheek een bijdrage leveren aan het creëren van een 
ontmoetingsplaats voor bewoners van Wilgenhof  en bewoners van de 
omliggende wijken en bewoners in de gelegenheid stellen een boek te 
lenen in de eigen wijk, omgeving. 



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 !
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Repair Cafe Stratum repareert 
ook vakantiespullen
Op zaterdag 27 juni is er weer een reparatiebijeenkomst van Repair Cafe in de Buut. 
Het is de laatste keer voor de grote zomervakantie. Dus heb je nog kampeerspullen 
stuk, of  een kapot koffer, of  is je favo Hawaii-blouse het knoopje los, kom dan naar 
de Buut. Van 14 tot 17uur zitten de vrijwilligers weer klaar om alles wat stuk is te  
repareren. En zoals altijd is er weer koffie en thee en met soms zelfs iets lekkers  
erbij. Dus kom! 

Voor vragen, mail repaircafestratum@gmail.com

Wooninc. nieuws: Nieuwbouw Blauwververij
Begin april zijn de herziende plannen van het nieuwbouwproject Blauwververij 
gepresenteerd aan direct omwonenden en huurders van Wooninc.  
De bijeenkomst was opgesplitst in twee sessies met de direct omwonenden 
aan de St Rochusstraat en Hoefkestraat en de huurders van de Romerohof. 

Architect Guido Swart heeft het nieuwe plan gepre-
senteerd dat past binnen het huidige bestemmings-
plan. De grote wijziging in het plan is dat er 
grondgebonden woningen komen in plaats van een 
appartementencomplex. Deze bestaan uit twee 
woonlagen met een optie voor een opbouw van een 
derde woonlaag. Tijdens de bijeenkomst konden  
bewoners en huurders opmerkingen geven en  
vragen stellen. Wooninc. neemt deze opmerkingen 
en de vele reacties uit de buurt indien mogelijk mee 
in het plan.

De volgende fase voor Wooninc. is het plan voor  
te leggen aan de gemeente. Wanneer de gemeente 
akkoord is met het ingediende plan gaat Wooninc. 
een vervolgoverleg plannen met de buurt. 

Tijdens de bijeenkomsten hebben we verschillende 
reacties ontvangen over het inrichten van de open-
bare ruimte.  We hebben dan ook besloten dit samen 
met de buurt in een later stadium op te pakken.
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Maandag t/m Zaterdag

Buut EetTafel:
Een keukengevoel zonder keuken.
Het blijft een beetje zoeken als je een nieuw initiatief  start. Maar de 
vrijwilligers van Buut EetTafel lijken hun plek gevonden te hebben. 
De afwezigheid van een keuken schijnt hen niet te deren. Op wonder-
baarlijke wijze verschijnen ondanks de beperkingen, of  juist door de 
beperkingen, heerlijke gerechten op tafel. En het belangrijkste, het was 
weer volle bak, en tot in de late uurtjes.

Het is zaterdag als in Pierre’s keuken een mini-kookworkshop 
plaats vindt. Als docent leert hij menig puber de kneepjes van 
het vak. Hier mag hij de touwtjes wat laten vieren en kan hij 
zijn enthousiasme heerlijk laten gaan. Allerlei weetjes worden 
tijdens het bereiden van de tiramisu-bavarois verteld waardoor 
de meerwaarde groot is. Een gratis kookworkshop door een 
vakman. De deelnemers zijn na het bereiden van de Saltimboca 
enthousiast over de lessen door de ‘meester’. 

Op zondag treedt het kookteam weer aan. Deze keer nog twee 
extra kookvrijwilligers uit de buurt, Maureen en Jeroen.  
Voor ruim 30 man koken in een normale huiskeuken is geen 
eenvoudige klus, maar vele handen maken licht werk, en het 
kookplezier is duidelijk aanwezig. Van 14 tot 17 uur worden de 
voorbereidingen getroffen, en waar mogelijk de gerechten al 
bereid. De spullen worden vervolgens met de auto naar de 
Buut gebracht, en de Buut wordt ingericht als restaurantje. 

Als om 18 uur de eerste gasten binnendruppelen, staat alles  
alsof  het altijd zo is, een restaurantje. Het is ook direct gezellig. 
Veel mensen kennen elkaar, en aan tafel volgen snel mooie  
gesprekken. Daarmee vervult het buurthuis ook direct haar 
functie, verbinden. Buurtgenoten met elkaar in contact  
brengen. Elkaar kennen geeft een buurt haar diepere karakter. 
‘Mijn idee was bij het opzetten van een eettafel, dat eten  
mensen verbindt. Een straatgenoot of  een buurtgenoot die je 
kent, geeft verbinding. En een gevoel van samen en 
geborgenheid. 

Dat de Rochusbuurt een dorpje in een stad wordt genoemd, 
mag niet alleen blijken uit de huisjes. In een dorpje kennen 

mensen elkaar, maar daar moet je wel wat voor doen’, vertelt 
Koert, een vrijwilliger van het kookteam. ‘Samen eten is heel 
gezellig. En samen koken ook’.

Dat het kookteam er lol in heeft merken de gasten als ze om 
18.30 uur welkom worden geheten, en de spelregels worden 
verteld. Deze zijn eenvoudig: uitserveren, afruimen, opruimen 
en afwassen doen we samen. Iedereen glimlacht als ze dat  
horen. Net als thuis!

Het Italiaanse eten is heerlijk, en een tweede bordje mag  
worden bijgehaald. 

Het einde verloopt heel organisch. Een aantal mensen begin-
nen met opruimen en een aantal begint als vanzelf  met de  
afwas. Na een kwartiertje meldt zich een tweede groepje afwas-
sers en zo voort. Iedereen die kan, neemt deel, en de chaos 
zorgt voor een opgeruimd einde. En, afwassen met je buurt-
genoten, waar doe je dat?

Het is zondagavond laat als Buutbeheerder Frank de deur sluit. 
Het was weer een gezellige avond, waar een deel van de bezoe-
kers tot laat een gezellige stamtafel vormden op het podium 
van de Buut. En daarmee was het Buurthuis weer een plek 
waar oude en nieuwe bekenden elkaar ontmoeten.

Wil je ook komen eten in bij de Buut EetTafel? Of wil je een 
keer mee koken of  mee doen aan een kookworkshop? Of vind 
je het leuk om een keer de tafels te decoreren?

Meld je dan aan buuteettafel@gmail.com of  06 41 23 77 22.



• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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J:  Nieuw buren in/op de Hertoghof  flat

L: WOW
I: Wat een supermooie foto!
C: Cool
J: Misschien wel een van de “ASML valken”
H: Slechtvalken van de Sint Joriskerk?
T:  Hoorde vandaag al aan het gekrijs van de vogels 

dat er een rover rondvloog
TD:  Of  slechtvalken van Catharinakerk… 
 daar is ook een nest
R:  Dit is de torenvalk van de St. Joriskerk.
  Die woont daar ongeveer 3 jaren. Wij zien hem 

regelmatig vanaf  het balkon boven PGA
TD:  Op de foto zie ik een slechtvalk en geen toren-

valk. Het is in ieder geval een roofvogel :-)

De Buut Eettafel vraagt:
Omdat we recent zijn begonnen met Buut EetTafel, 
een buurt-initiatief  waarbij buurtgenoten koken voor 
buurtgenoten, zijn we nog op zoek naar wat 
horecaspullen. 

Met name borden, schaaltjes, schalen, waterkannen, etc. Elk 
35-40 stuks horecakwaliteit. Heb jij deze spullen, of  weet jij 
waar we deze spullen zouden kunnen krijgen of  goedkoop 
kopen, mail ons dan. Ook in andere horeca spullen hebben 
we interesse. buuteettafel@gmail.com
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 Rochus Culinair...

  Elke vrijdag wordt de Buut van 
17.00 tot 21.00 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!

Sommige buurtgenoten weten het al lang: 
BuutVrij is dé hotspot om op vrijdag het weekend 
in te luiden. Natuurlijk vooral voor de gezellig-
heid. Maar stiekem ook een beetje voor de Goeie 
Soep van Frank. Kun je niet tot vrijdag wachten? 
Frank deelt zijn recept graag!  Frankjewel ;)

Rode linzensoep 
à la de Buut
Bereidingswijze
Kook een half  zakje rode linzen (bij de Jumbo, rechts naast 
het sinaasappelapparaat) in anderhalve liter water met drie 
(kruiden)bouillonblokjes in een half  uur kapot. Voorweken 
hoeft niet.

Giet wat olie in een pan, voeg naar smaak wat sambal en 
knoflook toe, en bak daarin stukjes kip totdat ze enigszins 
gaan kleuren. Gerookte spekreepjes uitbakken kan ook, als 
je dat lekkerder vindt. Voeg daarna een half  potje Indiase 
kruidenpasta milde curry (andere smaken kan ook) van 
Patak’s toe en laat dit even meebakken. Voeg hierbij een 
zak wokgroenten toe en laat deze langzaam garen, onder 
een gesloten deksel. Je kunt hier kant en klare groenten-
mixen van de supermarkt voor gebruiken, maar een zakje 
van 400 gram dagelijks vers gesneden stoofgroenten van 
de Vershoek op de Hoogstraat voor de vaste prijs van 
slechts € 1,- is veel lekkerder. 

Voeg dit vlees-kruiden-groenten mengsel toe aan de linzen 
en laat het geheel nog even doorkoken. Afmaken op smaak 
en voilà; een heerlijke maaltijdsoep. Waardering zal u ten 
deel vallen!

De waard van herberg Buut Vrij
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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 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

Hoofdgerecht:
Aaloo paranthas (aardappelpannekoek) 
Butter Chicken (kip curry)
Palak Paneer (vegetarisch,spinazie met zachte indiaase kaas)
 
Nagerecht:
Gajar Halva (wortelpudding)

De komende Buut EetTafel is op zaterdag 11 juli. Let op, de 
datum is dus veranderd! 
Vind je het leuk om mee te eten, meld je dan aan tot uiterlijk 
vrijdag 10 juli, op buuteettafel@gmail.com (eventueel op 
06 41 23 77 22). Op zaterdag kun je vanaf  18.00 uur binnen- 
lopen, om 18.30uur beginnen we samen met eten.

Wil je mee helpen, meld je dan ook aan op:
buuteettafel@gmail.com

Niet alleen brengt eten vrienden samen, ook brengt 
het mensen uit verschillende landen samen. 

In de Rochusbuurt wonen verschillende nationaliteiten, en het 
ligt zeker in de bedoeling ook deze buurtgenoten uit te nodigen 
om mee te doen aan de Buut EetTafel. Onze buurtgenoten 
Sriram en Sabarish komen uit Zuid-India. Een land met een 
bijzonder keuken. 

Laat jij je ook verrassen door de kookkunsten van deze buurt-
genoten? Wij als kookteam kijken uit om nieuwe dingen te  
leren, en om een heerlijk menu te koken voor jullie.

Voorgerecht:
Masala Vadai (v) en Keema Vadai (vegetarisch en rund 
pasteitjes), met Pudhina Chutney (mint chutney)
met Chai (Indiase thee)

Indiase buurtgenoten 
koken met Buut EetTafel
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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, 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
St. Jorislaan:  dinsdag 30 juni, 14, 28 juli en 11, 

25 aug
Rochusbuurt:  donderdag 9, 23 juli en 6, 20 aug

Groene bak
St. Jorislaan:  dinsdag 7, 21 juli en 4 en 18 aug
Rochusbuurt:  donderdag 2, 16, 30 juli en 

13, 27 aug

Oud papier
Woensdag 1, 15, 29 juli en 12, 26 aug

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

Rochus RommelmarktZondag 20 september
Running DinnerZaterdag 7 november 2015

ZAterDAg 27 juni 
 RepaIR Café StRatum WagenSpel aRIenS toneelZAterDAg 11 juli BuuteettafelZAterDAg 5 septemBer BuuRtfeeStZAterDAg 26 septemBer RepaIR Café2-4 oktoBer atelIeRRoute

26 juni tot 5 juli ColleCte BuuRtveRenIgIng ‘Verbouwing De buut’

IedeRe vRIjdag van 17.00 tot 21.00 uuR BuutvRIjelke 1e en 3e zateRdag van de maand IS eR ‘AnDers uitgAAn’ in AquAmArijn van 19.00 tot 01.00 zIjn eR WoRkShopS, feelgooDsessies en Dj’s.


