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Afscheid van mevrouw Verschuren

Trots op de Rochusbuurt
Donderdag, 18 februari. Ik ben Maarten aan het helpen als er een ambulance de straat inrijdt, vijf minuten later gevolgd door een tweede. Later
ook nog eens een heuse brandweerauto in de straat. Zou het dan toch,
nee hè. De rest van de dag een beetje lopen klooien, ik kan me niet goed
concentreren.
Op het eind van de middag loopt Maarten een beetje ongelukkig met
Noortje door de straat. Hij is de direct omwonenden het slechte nieuws
aan het melden. Het is wel waar, Mevrouw Verschuren is plotseling
overleden.
Vanaf dat moment weet ik dat Buut Vrij de volgende dag
anders zal zijn als alle vorige. Ik besluit maar dubbel zoveel
soep te maken als normaal. Gaandeweg ontstaat er een spontane
ontmoeting in de Buut, waar iedereen even bij moet komen
van de schrik. Op Facebook verschijnen de eerste reacties en
de oproep om op vrijdag in de Buut samen te komen.

Redactioneel
Groot letterfestival		
Algemene Ledenvergadering
Weej misse och
Ontmoeting in de keuken
Plantenbeurs
Facebook, Waar blijven de jongeren
Kinderpagina
Voor u geknipt
Cross Linx in de Rochusbuurt
Burgerinitiatief
Bewust verbinden met jezelf
Surinaamse tijger
Buut eetafel bestaat 1 jaar
Struikelstenen
Buut eettafel: De surinaamse keuken
Ottolenghi in de Buut
Agenda, Grijs, Groen, papier

2
3
3
4
5
5
6
7
8
8
9
10
11
11
12-13
14
15
16

Op vrijdag ben ik vroeg in de Buut om die enorme pan
erwtensoep op te warmen. Al gauw krijg ik gezelschap van de
postbode, ook aangeslagen. Snel daarna stroomt de Buut vol
om even bij elkaar te zijn, om te beseffen dat dat de Rochusbuurt
voor altijd veranderd is. Dat kleine, mooie mevrouwtje zal
nooit meer met Noortje door de straten lopen, met een
vriendelijk woord voor iedereen en voor elke hond een koekje.
Binnen de kortste keren zit de Buut ramvol, er wordt met tafels
gesjouwd om iedereen een plaatsje te geven, maar stoelen
komen we tekort.
Voor veel mensen is het een reden om voor de eerste keer de
Buut binnen te lopen. Jan zet zijn schroom opzij en ook
Marieke trekt de stoute schoenen aan. En ach, dan blijken
ieders gedachten bijna feilloos aan te sluiten bij die van de ander. Spontaan wordt er een pot op tafel gezet voor bloemen bij
haar afscheid. De triestheid ebt langzaam weg en de mooie
verhalen nemen de overhand. Uiteindelijk wordt ook het leven
gevierd en vertrekken de laatste gasten enigszins beneveld uit
het buurthuis.
Later komt de vraag van de kinderen van Mevrouw Verschuren
of ze hier, midden in de buurt, samen mogen komen na de
begrafenis, niet alleen met de familie maar ook met de buurt.
Het mag niet, maar dit is anders; dit is de uitzondering die de
regel bevestigt. Hoe dan ook; dit gaan we doen, ook al zijn we
daar helemaal niet op ingericht. En al gauw biedt ieder zijn
medewerking aan:
Yolande die de volgende dag mee gaat om kopjes en schoteltjes
te kopen. Gijs die me daar vervolgens ook toestemming voor
geeft. Maarten die, terwijl hij in Assen moet werken, zijn
huis openstelt. Jeroen die spontaan zijn buitenkachel ter
beschikking stelt. Marieke die veel te goedkoop de bloemetjes
levert. Wiro en Harriet die al hun gebaksvorkjes uitlenen.
Carlijn en Herman, die mee aanpakken.

Intussen, terwijl we bezig zijn, werkt de Buut, misschien wel
voor de eerste keer, als het buurthuis zoals het zou moeten zijn.
Buurtbewoners stappen spontaan binnen, willen hun verdriet
delen over dit moeilijke afscheid. Uiteindelijk overheerst ook
de dankbaarheid over zo een rijk leven.
De dag zelf; in de ochtend verzamelen mensen zich in de
straat. Als mevrouw Verschuren voor de laatste keer naar de
kerk vertrekt, sluiten buurtbewoners zich spontaan aan.
Zo ontstaat er een stoet, waarvan ik wel eens had horen zeggen,
maar die ik nooit eerder heb meegemaakt. Na de dienst, in een
volle kerk, vertrekt de familie met intimi naar Roermond om
Susanne bij te zetten in het graf van haar ouders.
Ik ben een beetje zenuwachtig; kunnen we als buurt mevrouw
Verschuren wel het afscheid bieden wat ze verdient? Ik doe
mijn uiterste best, en wordt daarbij aan alle kanten bijgestaan.
Uiteindelijk stroomt de Buut vol; ik kan mij niet herinneren dat
het eerder zo is druk geweest. Het voelt warm.
Ik ben onder de indruk, onder de indruk van mevrouw
Verschuren, maar ja; ik was natuurlijk fan. Maar ik ben ook
onder de indruk van de buurt; het enorme gevoel van
saamhorigheid en het elkaar steunen, bestaat kennelijk nog bij
ons. En stiekem denk ik bij mezelf: Als iemand ons dat heeft
bijgebracht, dan is het wel mevrouw Verschuren zelf.
Met dankbaarheid, Frank van der Laak
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Redactioneel: Piepen en kraken

Buurt-info
Buurtbestuur
tel: 06 43 89 46 99
tel: 06 34 71 03 34

Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
info@rochusbuurt.nl
www.rochusbuurt.nl

U leest in dit nummer over de verschillende activiteiten die hebben plaatsgevonden,
zoals het repair café en de Buuteettafel. Maar ook over een huiskamerconcert,
gehouden in de Willem van Hornestraat.

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt
joris.westerwoudt@gmail.com

Voor u ligt editie 151 van onze buurtkrant. De redactie presenteert hem met trots.
Het was geen gemakkelijke opgave. Met nog maar drie actieve redactieleden, die ook
druk zijn met werk, gezin en gezondheid, was het hard werken om de klus te klaren.
Het Rochusnieuws piept en kraakt, versterking is nodig!

tel: 212 61 93

We informeren u over het burgerinitiatief herinrichting Geldropseweg: wat is er
allemaal gebeurd na het inleveren van uw formulier bij één van de inleverpunten?
En natuurlijk staan we stil bij het afscheid dat onze buurt heeft moeten nemen van
onze geliefde buurtbewoonster mevrouw Verschuren.

tel: 212 70 17

We wensen u veel leesplezier en hopen u te gaan ontmoeten bij een volgende
redactievergadering!

Speeltuincommissie

De redactie

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

Kopij voor het Rochusnieuws?

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14040

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel. nr. 14040

Eind Maart verschijnt nummer 152 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 10 mei a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Het mondzorg team
+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit
+ Tandarts voor algemene tandheelkunde
+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit
+ Tandtechnicus reparatie kunstgebit, kronen en bruggen

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten
van uw [nieuwe] kunstgebit.

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

April 2016 | Rochusnieuws 151 | pagina 3

Algemene Leden
Vergadering
Via deze weg willen we iedereen in de
buurt uitnodigen.
Op maandag 25 april hebben we weer een
Algemene Leden Vergadering. Je bent van
harte welkom om te komen en te horen en mee
te praten over wat er in ons buurtje speelt!
We beginnen om 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.
De onderwerpen zijn:
- D
 e verbouwing van ons Buurthuis “De Buut”.
- B
 urgerinitiatief Geldropseweg.
- V
 oorstellen van de nieuwe voorzitter.
We willen de avond afsluiten met een borrel.
Dus welkom op de ALV!
Namens het bestuur,
Carlijn ’t Hoen, Voorzitter

Vrijwilligers gevraagd bij het
Groot LetterFestival bij Vitalis
Op zondag 10 april a.s. vindt in Eindhoven de tweede editie
van het Groot Letterfestival plaats met optredens van Jules
Deelder, Griet Op de Beeck, Wim Daniëls, Anne Vegter,
Maartje Wortel en Saskia Goldschmidt. Voor één dag
worden de zorgcentra Vitalis Peppelrode en Vitalis
Wilgenhof omgetoverd tot festivallocaties met een gevarieerd programma boordevol inspiratie voor jong en oud.
Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om
mee te helpen om het festival tot een groot succes te maken.
Voor meer informatie of voor opgave kunt u Frans Offermans,
coördinator vrijwilligerswerk, bellen op 06-23 61 38 98.

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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Weej misse och
Ik weej lierde elkaar kinne toen mien buurvrouw en och vriendin
mevrouw van Daal waas gevallen met de rollator. In de negentig waas
zeej. Det is alweer mier dan 10 joar geleeje. Na ein paar kier mit elkaar
gesproke te hebben, vroog ik of geej oet Limburg kwaamt. En zoë
ontstond os kenneksie. Weej kwame beide oet Limburg en sproke
Limburgs. Maar dur waas nog mier. Och zus Miep woënde in Hors en
bleek getrouwd met miene liëgere schoeldirekteur, Hermans. ik heb van
och schoönbroar noch les gehad. Auk och nëfke Remy kinde ik, dae zoot
beej mien broar in de klas.
Regelmoatig gink geej noa Hors, beej
och zus op bezeuk. Det vertelde ge mich
dan weer. As ik och dan zoog met och
kinder, dan vertelde geej altiëd efkes det
ik oak oet Hors kwaam, en woordt d’r
metein Limburgs gesproke.

Ge waas d’r altied beej, ge mistte gen
fiëstje. Ut kefee zoot in och hert, en
doorum kwaamt geej geer beej de Buut
op vriedaag. Ut verbaasde mich dan auk
neet toen ik huurde det geej kind waard
van eine kastelein.

Waekeluks sproke weej mekaar effe. Ik
zei veur de grap altiëd ‘wie geit ut met
mien maedje?’. Ein kort praotje, altiëd in
het Limburgs. Geej in ut Rumunjs, ik in
ut Venloos, het dialect van mien mooder.
Weej sprooke euver ut weer, miene zoon
Bram, och kinder en kleinkinder, en natuurlijk euver ut leave. Geer leafde geer.
Wies ut letst, ziet gej blieve genieten.

En nau is det euver. Ein leegte in de
buurt, ein leegte in mien en in veul herte
van minse oet de buurt. Teruuk noa
Remunj. Weej goan och misse, det kleine
minske met det hundje, ein maedje oet
Remunj. Bedankt det geej os allemaol de
werme aandach goof die weej zo gaer
veulde.
Koert
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‘Ontmoeting in de Keuken’
Samen koken en eten
is gezelliger dan alleen.
Samen met Lumenswerkt start Vitalis Wilgenhof een nieuw project waarin
samen koken en eten centraal staan: ‘Ontmoeting in de Keuken.’ Misschien is
dit wel iets voor u of voor iemand die u kent.
Samen koken, samen zorgen voor een verse, gezonde en lekkere maaltijd is veel leuker dan om dat alleen te doen. Langer
zelfstandig blijven, contacten opdoen in de buurt en samen bezig zijn, daar draait het om. Bovendien smaakt het eten echt
lekkerder als het gezellig is. En daarbij speelt de leeftijd niet
eens zo’n belangrijkste rol.
Hoe werkt het?

Wekelijks komt een groep buurtbewoners op een vaste dag bij
elkaar om samen een maaltijd te bereiden. De deelnemers doen
’s middags samen boodschappen in de supermarkt. Er zijn vrijwilligers die hierbij zo nodig behulpzaam zijn. De groep maakt
voor het bereiden van de maaltijd gebruik van een keuken in
Vitalis Wilgenhof.
U geniet samen van de maaltijd en na afloop kunnen de deelnemers nog gezellig blijven als zij dat willen. Uiteraard hoort
daarbij ook een taak van opruimen en afwassen.
Na verloop van tijd is het mogelijk dat een groep zonder
ondersteuning verder gaat maar wel gebruik blijft maken van
de accommodatie van Vitalis Wilgenhof.
Wat kost dat?

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het deelnemen aan de

kookgroep. Eten is niet gratis, maar het moet betaalbaar blijven
zodat iedereen die dat wil, mee kan doen. Een eigen bijdrage
van €3,00 is de basis.
Vitalis en Lumens

Vitalis zet al jaren de deuren wijd open voor wijkbewoners. De
locaties zijn een zogenaamd ‘Ankerpunt’ in de wijk. Langer
zelfstandig in de wijk wonende ouderen hebben een plek waar
zij gebruik kunnen maken van activiteiten, diensten en
services. Andere mensen ontmoeten en zelfstandig blijven
deelnemen aan de samenleving krijgen zo een steuntje in de
rug. Lumens ondersteunt mensen om grip te hebben en te
houden op hun eigen leven als het (tijdelijk) niet mee zit. Vitalis
en Lumens werken samen in dit project en krijgen hierin
ondersteuning van het Oranje Fonds.
Wilt u meedoen?

Aanmelden is eenvoudig. U kunt op verschillende manieren
laten weten dat u mee wilt doen:
u stuurt een e-mail naar f.offermans@vitalisgroep.nl of u
belt met telefoonnummer (040 214 8300, receptie Vitalis
Wilgenhof), vragen naar Frans Offermans.
We hopen u binnenkort te zien in de keuken en aan tafel!

Plantenbeurs
Al enkele jaren houden we in mei een plantenbeurs
in “De Buut”. Vorig jaar hebben we voor de eerste
keer een kruisbestuiving gedaan met het Repair
Café, wat goed is bevallen voor beide partijen.
Op 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur is er een Plantenbeurs
én RepairCafé in “De Buut”.
De spelregels voor de plantenbeurs zijn heel eenvoudig:

Iedereen die tuinplanten, zaailingen, stekjes of uitlopers
over heeft óf iets nieuws wil voor haar of zijn tuin/
balkon is deze middag welkom. De planten kun je ruilen
of verkopen tegen een kleine vergoeding.

Wij zorgen voor de koffie, thee en natuurlijk pannenkoeken!
Kom je alleen voor de gezelligheid mag ook.
Bij vragen:

Catherine Marie, Rochusstraat 63, tel. 040-21 24 943
José Raaijmakers, Hoefkestraat 8, tel. 06-15 20 77 94

e-mail: jose.raaijmakers8@gmail.com
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RH:	Huh? Het HH van Brabantplein krijgt zowaar een parkje ipv het hondentoilet
JW:	Beste allemaal, Klopt helemaal, hondentoilet gaat verdwijnen er komt nieuw

groen voor in de plaats. Zelfs aan de korte kant van het plein komt extra groen
ipv stoep. Er is door de gemeente overleg geweest met de direct omwonenden.
Eind van de week is het klaar.
WS: Fijn…
AH:	Ehm, maar waar moeten de honden dan uitgelaten worden? Of vraag ik nu iets
geks?
ES:	AH, daar heb ik ook over gemaild ook al laten wij onze hond daar niet uit.
Maar mij werd uitgelegd dat mensen ondanks hondentoilet toch wel overal
laten poepen zonder op te ruimen, zelfs in toilet moet opgeruimd worden.
Als alle hondenbazen nou eens beginnen met poep overal op te ruimen kun
je zo’n hondentoilet makkelijk missen.
FM:	Jammer van de hulst... Maar heel fijn! Meer groen.

Waar blijven de jongeren bij het Repair Café?
Iedere laatste zaterdag van de maand is er in de Buut
in de Hoefkestraat het Repair Café. Er lopen veel
mensen naar binnen om iets te laten maken of gewoon
voor de gezelligheid. Maar wat opvalt is dat er alleen
oudere mensen de weg weten te vinden naar het Repair
Café, terwijl er toch ook veel jongere mensen in de
Rochusbuurt e.o. wonen.
Ik kan me niet voorstellen dat alle jongeren alles maar weggooien en nieuwe spullen kopen. Ook zij zijn toch steeds meer bewust van de afvalhoop die we in deze wereld ontwikkelen. Kijk
naar initiatieven bij de DDW waar het heel veel om duurzaamheid draaide. Eindhoven is een heel innovatieve stad waar veel
techniek op duurzaamheid gericht is. Dus deze mensen die dit
ontwikkelen lopen en wonen toch ook in Eindhoven. Zij zetten
zich in om deze wereld te verbeteren, zodat ook generaties na
hen op deze prachtige aarde verder kunnen leven.
Komt er nooit een gat in een broek, jurk of trui? Gaat hun stofzuiger, koffiezetapparaat of lamp nooit kapot? Zakken ze niet
door de poten van hun stoel of gaat een laatje van een kleine
kast niet goed dicht? En hoe zit het met het houten speelgoed
van de kleine kinderen, gaat daar nooit iets aan stuk?

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

Of weten zij de weg nog niet te vinden naar het Repair Café,
waar het meeste gemaakt kan worden eventueel samen met onze
vrijwilligers? Zij zijn graag samen bezig of leggen uit hoe je het
de volgende keer zelf kunt maken. Een knoop aan de blouse,
onze naaisters leggen het graag uit. Een lamp kapot, onze technici leggen het graag uit en maken het samen met je. En heb je
echt twee linkerhanden, geen probleem, wat je ook brengt onze
vrijwilligers proberen het zonder kosten te maken.
Zin in koffie of thee met een koekje, ook dat is gratis bij ons.
En natuurlijk… alles is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is
altijd welkom, want ook bij het Repair Café gaat weleens iets
kapot en moeten we investeren in betere lampen of denken aan
onze veiligheid.
Dus jongelui, ook voor jullie is het Repair Café. En wil je graag
een bijdrage leveren om zo af en toe eens mee te helpen om
onze bezoekers te ontvangen, of eens achter de bar te staan
voor de koffie/thee en een praatje, kom dan eens langs. De
Rochusbuurt is een buurt voor jong en oud en daar wil het
Repair Café ook onderdeel van zijn.
Riepko De Vries
Vrijwilliger Repair Café

Kinderpagina!!
HAHAHAHAAA

Jantje zit op de peuterschool en zit in zijn neus
te peuteren.
Dan zegt de meester:”Jantje hou daar eens
mee op!”
En dan zegt Jantje:”maar meester, we zitten
toch niet voor niks op de peuterschool.”
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“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Jantje aan
zijn vriend Keesje.
Keesje: “Weet ik niet”
Jantje: “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.”
Dat is flauw zegt Keesje.
Jantje: “Oke maar hoe stop je een varken in de diepvries?”
Nou.. diepvries open, varken erin en dan de diepvries weer
dicht doen zegt Keesje: “FOUT!” zegt Jantje.
“Diepvries open, koe eruit, varken erin, diepvries dicht!”.

Het is weer lente
Vogels bouwen nieuwe nesten.
Mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel
voorzichtig een eerste zwaluw in het rond.
In de tuin gaan bloemen bloeien.
In de vijver zwemt weer vis.
En geloof me, dat betekent
dat het alweer lente is!
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Voor u Geknipt...

Cross-linx festival in de Rochusbuurt
Het Cross-linx festival is een rondreizend muziekfestival dat de verbinding legt tussen avant-garde
popmuziek en klassieke muziek.
Op 25 februari vond dit muziekfestival plaats in het
Muziekgebouw in Eindhoven. Als voorproefje voor het festival werden twee gratis huiskamerconcerten gegeven en een
daarvan vond plaats in de Rochusbuurt. Op 12 februari werd
de huiskamer van Pierre en Gerda in de Willem van Hornestraat
omgetoverd in een concertzaaltje. Ongeveer 30 mensen, vooral
buurtgenoten hebben geluisterd naar de muziek van Konstantyn
Napolov en Evgeniya Peschanskaya. Konstantyn speelt marimba en andere percussie en komt uit de Oekraïne, Evgeniya
is een altvioliste uit Rusland. Samen speelden ze enkele zelf gearrangeerde Spaanse folksongs. Alle aanwezigen hebben genoten van dit bijzondere en verrassende muzikaal duo. Het is
zeker voor herhaling vatbaar.
Pierre en Gerda
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Burgerinitiatief: Herinrichting Geldropseweg
Ik kwam op de site
van de gemeente de
mogelijk van een
burgerinitiatief tegen,
slechts 250 handtekeningen en je kan
‘een kwestie’ rechtstreeks op de agenda
van de gemeenteraad
plaatsen.
Na wéér een bijeenkomst in de Buut over de leefbaarheid, die
waarschijnlijk wéér niks oplevert, stelde ik voor om een
burgerinitiatief over de Geldropseweg te beginnen. In 2008,
toen ik nog voorzitter van de buurtvereniging was, kwam
Stedenbouwkundig bureau Tarra met een prachtig plan: de
Geldropseweg zou een laan worden met brede trottoirs,
vrijliggende fietspaden, meer parkeerplaatsen en voldoende
ruimte voor autoverkeer en het openbaar vervoer. En tot nu
toe is daar niets mee gedaan.

Van het bestuur kreeg ik akkoord, de omliggende wijken
gingen mee, en de winkeliers sloten zich later ook aan.
Ëén stukje in twee buurtkranten en een formulier om dit
initiatief te steunen, bleek in twee weken voldoende voor maar
liefst 550 handtekeningen. De plaatselijke media storten zich
massaal op dit initiatief, en in de sociale media werd het ook
opgepikt.
Op maandag 15 februari heb ik de handtekeningen
overgedragen aan de raadgriffie van de gemeente Eindhoven.
Zij hebben er voor gezorgd dat wij dit initiatief al op
23 februari officieel aan de gemeenteraad hebben kunnen
aanbieden. Hier werd het formeel doorverwezen naar de
raadscommissie Economie en Mobiliteit.
Dinsdag 8 maart mochten we volwaardig meediscussiëren over
de Geldropseweg in de raadscommissie Economie en
Mobiliteit. Dit stukje is geschreven voor die tijd, maar als die
raadscommissie iets van duidelijkheid heeft opgeleverd zullen
we het hieronder vermelden.
Frank van der Laak

Verslaglegging door de commissiesecretaris:

‘De commissie staat welwillend tegenover het burgerinitiatief en is bereid te kijken of een hogere
prioritering van de herinrichting van de Geldropseweg mogelijk is in het MIP (Meerjarig
Investerings Plan – red.).
De commissie ontvangt daarvoor graag van het college een update van de verkeersstromen op en
rondom de Geldropseweg en de prioritering in het MIP.
De wethouder heeft toegezegd:

• deeloplossingen te zullen bekijken;
•	uit te zoeken of financiering mogelijk is door koppeling met andere gemeentewerken (zoals riolering);
•	de commissie te informeren over de inpassing van de HOV (vrijliggende busbaan) op de Geldropseweg;
•	de commissie schriftelijk te informeren over wanneer welke informatie aangereikt kan worden inzake de heroverweging van de prioritering in het MIP en
daaraan gekoppelde financiële middelen. Hierbij wordt ook de vraag inzake de
toestand van de riolering meegenomen.

BOBLINE
hair & beauty

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
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Bewust verbinden
met jezelf

door Koert Linders

Als ik haar stem hoor, dan hoor ik haar zus uit mijn straat, en als ik
haar zie lopen, dan zie ik haar nichtjes huppelen. De appel valt niet
ver van de boom. Modita van Zummeren (1962) heeft twee zussen in
de Rochusbuurt wonen, dus de herkenning is niet vreemd.
Nadat we aan tafel zijn geschoven, en onze handen een warme
kop thee omsluiten, vraag ik haar naar haar, voor mij onbekende, naam. Ze verhaalt dat ze de naam heeft gekregen, in India,
waar ze verdieping zocht. Als adolescent was al bezig met
bezinning, en jarenlang bezocht ze Taizé,Frankrijk. Dit is een
christelijk oecumenisch klooster waar het hele jaar door bijeenkomsten zijn, met jongeren uit heel Europa. Modita studeerde
destijds in Utrecht geneeskunde, en vervolgens Gestaltherapie.
Destijds ervaarde ze dat de bestaande opleiding tot arts, zich
te weinig richtte op de patient als mens, maar vooral op het
probleem of klacht. Artsen hadden naar haar idee weinig kijk
op alternatieve benaderingen. ‘Terwijl de reguliere en de alternatieve benadering elkaar juist zouden moeten versterken en
aanvullen’, zegt ze enthousiast.
Toen ze de jongerenleeftijd passeerde werd haar duidelijk dat ze
een nieuwe plek moest zoeken en Taizé achter zich moest laten.
Daarvoor reisde zij in 1988 naar India, en bezocht Poona, waar
zij kennis maakte met de OSHO meditaties. Het bezoek maakte
indruk op haar en zij bezocht nog vele malen India en Poona,
en leerde veel van en door de OSHO meditaties. In 2000 wilde
ze graag ook anderen laten kennis maken met OSHO. Om
mediatie uit de sfeer van geitenwollen sokken te halen,
organiseerde ze een event in de Aristo zalen aan de Vestdijk.
Het was duur, zegt ze glimlachend, maar het was een succes.
Ze had niet verwacht dat ze, uit een onderwijsfamilie komende,
ook een leraar zou worden. Echter ze is veel meer de geleidende leraar dan de kennisoverdrager. ‘Meditatie is toch vooral
ervaren en je bewustworden van jezelf. En uiteindelijk moet je
zelf je eigen waarheid vinden’. Momenteel geeft ze cursussen
op verschillende plekken in de Eindhoven, oa. in de Hub
(expat centre aan de Vestdijk) en in Aquamarijn.
Omdat je meditatie moet ervaren, neem ik deel aan een OSHO
Dynamic Meditation in the Hub. Zondagochtend om 08.00u
staan we met 5 mensen in een zaaltje flink te bewegen, ons te
uiten, en onszelf te voelen. Bekend met mindfulness, voelde
deze oefeningen inderdaad heel dynamisch. Ik adem mee, heel
chaotisch, ik sla om me heen als uiting van mijn emoties en
ik dans. Allemaal met de ogen dicht, zodat de energie niet
verloren gaat. Na afloop ben ik zelfs moe.
Na afloop praat ik even na, met Hettie van Happen, een
Rochusbuurtgenoot die ook de OSHO Dynamic Meditatie
volgt bij Modita. Zij is erg enthousiast over de meditatielessen.
‘Modita is erg betrokken bij je als mens, je voelt je gelijkwaardig

en door haar actieve houding tijdens de lessen, is het laagdrempelig’. Als ik haar vraag naar haar ervaringen is Hettie open, en
vertelt dat ze ervaart dat ze tijdens de lessen steeds weer verder
in haar diepere emoties komt. ‘Soms huil ik, en dan ruim ik op
in mijn hoofd. Tijdens de meditaties blijf ik heel dicht bij
mezelf, waardoor het me veel energie geeft. Als ik na afloop
thuis kom, ga ik soms direct verder mijn huis opruimen.’
Modita zelf zit die zondagochtend alweer in de auto naar de
Achelse Kluis. Nee, niet voor het bier van hoge gisting, maar
voor de hoogmis, die vindt ze zo prachtig.
Naast de OSHO meditaties, geeft Modita ook Japanse
Therapeutische Gezichtsmassage, hetgeen vrij uniek schijnt te
zijn in Nederland. Deze massage is subtiel en tevens stevig. Het
geeft een natuurlijke verjonging van het gezicht en een diepe
ontspanning. Tijdens de massage worden de energiebanen in je
gezicht gestimuleerd dmv een soort accupressuur.
In de vele jaren dat Modita nu mediteert heeft ze ervaren dat
meditatie meer verbinding heeft gebracht tussen haarzichzelf en
het leven. Het is een grotere bewustwording van ‘ik ben er’, waardoor ze bewuster handelt en het gevoel heeft dat ze echt leeft.
Wil je ook bewuster leven , kom dan naar de meditatielessen of
doe een Japans Therapeutische Gezichtsmassage bij Modita,
voor een intense ontspanning.
Ga voor meer info naar www.genietenvanmeditatie.nl
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Buut Eettafel bestaat 1 jaar!
Meld je nu aan!

Zaterdag 2 april kookt Americo Portugees met de
Buut Eettafel. Kom je ook, om samen van de kookkunsten van deze buurtgenoot te genieten?
Meld je dan nu aan via buuteettafel@gmail.com. Vanaf
18.00u gaan de deuren open en om 18.30u gaan we samen
aan tafel. Volwassenen betalen €6.50 en kids €4.00
Heb je ook zin om mee te koken, of vind je het leuk om een
heel menu op tafel te zetten, waarmee jij jouw buurtgenoten
wilt verrassen? Mail dan naar buuteettafel@gmail.com en
je hoort van ons. We zijn bijzonder geïnteresseerd in buurtgenoten die koken vanuit hun eigen achtergrond, of vanuit
een speciale visie of interesse. Dus laat je horen.

Surinaamse tijger zonder strepen
Soms word je verrast als je door de buurt rijdt. Vooral als je tijd
hebt je dingen laat inwerken. Zo ook die middag, toen ik de
Rochusstraat in draaide. Statig als Bastet, de egyptische kattengod voor vruchtbaarheid, zat hij daar. Nota bene op een auto,
hoog boven alles uitkijkend. Als ik voorbijgangers vraag, blijkt
het de kat van Marrit. Zij woont 1 hoog, en Marrit vertelt me
dat haar kat Tiegrie weet dat hij net gezien wordt als hij op het
dak van de auto gaat zitten. En met een beetje geluk loopt
Marrit dan naar beneden en opent de deur voor hem. Want
achterom lopen, via via, is uiteraard te min voor Tiegrie.
Vol trots vertelt Marrit dat Tiegrie een echte knuffelkont is, en
door iedereen wordt aangehaald. Dat is zelfs zo erg, dat de
overburen hem een ‘slettenbak’ noemen. Hetgeen liefst onvermeld blijft zegt Marrit lachend. Tiegrie brengt de straatgenoten
van de Rochusstraat dus wat dichter tot elkaar.
Volgens Marrit staat Tiegrie voor tijger in het surinaams, en de
strepen die hij ooit had zijn verdwenen. Dat er nooit tijgers
leefde in Suriname weet verder niemand.
Koert

Schoonheidssalon

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

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

www.voeljegoedineindhoven.nl
Bewust eten, bewegen én blijven genieten!
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Struikelstenen
Het Rochusnieuws berichtte in een eerdere editie al
eens over de Struikelstenen in onze buurt. Toch willen
we onderstaand ingezonden artikel met u delen. Het
artikel gaat dieper in op de Struikelstenen in onze buurt
en de Eindhovense burgers die er op genoemd staan.
De Redactie

Het struikelstenproject is een onderdeel van het Stolpertsteinenproject
van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Op deze manier wilde hij de
Duitse samenleving confronteren met haar nationaalsocialistische
verleden.
De kunstenaar heeft inmiddels meer dan 42.000 Stolpersteine gelegd,
overal in Europa. De meeste stenen zijn door hemzelf gelegd. Het is
zijn levenswerk geworden.
Op 10 mei 2009 plaatste Gunter Demnig 24 Stolpersteine op het landgoed De Grote
Beek in Eindhoven. Deze stenen gedenken het lot van 24 joodse patiënten die hier
werden weggevoerd en waarvan er 23 werden vermoord. Naar aanleiding daarvan
werd het project gestart om alle joodse burgers van Eindhoven hun naam terug te
geven. Eindhoven telt 251 slachtoffers waarvan er 10 in de Rochusbuurt woonden.
Aan deze 10 mensen is dit artikeltje gewijd.
De familie Benjamin en Horst Eichenwald

Horst Eichenwald

Als eerste het gezin Benjamin. Zij woonden in de Rochusstraat 33. Voor de plaats
waar dat huis eens stond liggen overigens drie struikelstenen. De derde steen is van
Horst Eichenwald die een tijdje bij het gezin inwoonde.
De familie Benjamin vlucht in 1938 naar Nederland. Het huis in de Rochusstraat
is in die tijd een vluchtelingenpension. Op 29 augustus wordt het gezin naar
Westerbork gebracht en op 31 augustus worden ze naar Auschwitz gedeporteerd
waar Sofie Benjamin en haar dochter Ilse op 3 september 1942 worden vermoord.
Eugen Benjamin is op 31 maart ergens in Midden-Europa vermoord.
Horst Eichenwald verblijft van 3 mei 1941 tot 4 juli 1941 bij het gezin Benjamin.
Dan gaat hij naar Tilburg en komt bij het gezin Salomon en Katrine Mozes terecht.
Op 8 juni wordt Horst vanuit Westerbork op transport gezet naar Sobibor waar hij
op 11 juni 1943 direct wordt vergast. Hij is dan 10 jaar oud.
De familie Gerson

Links op de foto Ilse Benjamin

Benjamin Gerson, getrouwd met Emma Maijer vluchten met hun dochter Gertrud
en zoon Victor op 11 februari 1936 naar Roermond. Op 26 februari 1940 komen
Benjamin en Emma zonder kinderen naar Eindhoven en woonden in de Hoefkestraat
21. Op 15 mei 1943 worden ze vanuit Westerbork naar Sobibor gebracht. Hier zijn
ze direct na aankomst op 21 mei 1941 vermoord. Hun dochter Gertrud, die niet meer
thuis woonde is in 1942 in Auschwitz omgekomen. Hun zoon Victor heeft de oorlog
overleefd en is naar Nederland teruggekeerd.

Maandag t/m Zaterdag
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De familie Eichenwald

Walter en Theresia Eichenwald woonden in de Kettingstraat 22. Via Weert komen
ze in 1938 in Eindhoven terecht. In 1942 vluchten ze met hun zoon Gerd naar
Eindhoven. Ze gaan eerst inwonen bij de familie Stokvis in de Albert van Nassaustraat.
Ze blijven niet bij elkaar om meer kans te hebben een onderduikadres te vinden.
Walter wordt opgepakt als hij zich in een bloemenveld verstopt. Hij wordt naar
Westerbork gebracht en op 29 juni 1943 volgt deportatie naar Sobibor waar hij direct
na aankomst op 2 juli 1943 wordt vermoord. Zijn vrouw en zoon hebben de oorlog
overleefd en zijn in 1949 naar de Verenigde Staten geëmigreerd.
De familie Kleinhamer

Ruben en Elisabeth Kleinhamer vluchten met hun twee dochter Rosy en Salomé
verhuizen in 1937 vanuit Rotterdam naar Eindhoven waar Ruben de Woenselse
apotheek aan de Hemelrijken opricht. Zij wonen op het H.H. van Brabantplein 6.
In 1942 besluiten ze onder te duiken in Drunen. De twee kinderen worden elders bij
een neef ondergebracht. Tijdens een poging een nieuw onderduikadres te vinden
worden ze op 25 januari 1943 door de politie opgepakt. Op 6 februari 1943 komen
ze in Westerbork aan en worden op 9 februari 1943 naar Auschwitz gedeporteerd.
Elisabeth wordt op 12 februari 1943 vermoord, haar man overlijdt 3 maanden later
aan de gevolgen van het kampleven. Hun twee dochters overleven de oorlog.

De familie Eichenwald

De familie Oppenheimer

David en Rosalie Oppenheimer vluchten in 1939 naar Amsterdam Gelukkig kan hun
dochter in datzelfde jaar nog naar de Verenigde Staten emigreren.
David en Rosalie komen in 1940 naar Eindhoven en wonen dan enige tijd op het
H.H. van Brabantplein 7. Zij worden uit hun huis gezet en wonen dan nog een
tijdje in de Burghstraat 7. David komt op 3 oktober 1942 in Westerbork aan. Op
21 april 1943 worden ze vanuit Westerbork naar Auschwitz gebracht. Rosalie sterft
op 22 december 1943 in Teresienstadt, David op 30 oktober 1944 in Auschwitz.
Zoveel drama in zo’n kleine wijk. Lang geleden maar nooit vergeten dankzij dat
geweldige initiatief van Gunter Demnig, gelukkig overgenomen door de inwoners
van Eindhoven.
Misschien dat u naar aanleiding van dit artikeltje soms eens even stil blijft staan bij
een van deze stenen, nu u het verhaal kent.
Ieder jaar worden diverse stenen met koperpoets flink opgeknapt en op 4 mei
worden er bloemen opgelegd. In het begin was men daar nog niet zo aan gewend.
Veel mensen pakten ze al snel op en zetten ze thuis gezellig in een vaasje.
De laatste jaren verschijnen er steeds meer bosjes bloemen en blijven ze ook langer
liggen. Als u op 4 mei merkt dat mensen een bosje bloemen wil meenemen dan kunt
u hen er misschien eens vriendelijk op wijzen waarom ze daar zijn neergelegd.
Hans Meulman

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Bron:
Ze waren onze buren, de verhalen achter de namen
van de struikelstenen.
Projectgroep Struikelstenen Eindhoven. Uitgegeven in
eigen beheer.
Auteurs: Silke Georgi, Maud van der Poel, Bert Jans,
Phocas Kroon
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5 maart 2016 Surinaamse keuken
kok: Sidney Lieveld, assistentie: Pierre, Paul, Janny (op de valreep:Maureen)
Overleg over het menu op 22 februari.

Kennismaking met Sidney Lieveld, woont in
een studentenhuis in de voormalige marechausseekazerne in de Tuinstraat Werkt als
kok bij het pannenkoekenhuis De Proeftuin
van de Philips Fruittuin aan de Oirschotsedijk.
We zoeken naar kenmerkende gerechten en
komen uit op Saoto en Pom. Sidney zal de recepten van zijn moeder gebruiken, zoals hij
het van haar van huis uit leerde. Hij levert de
receptuur en de lijst van ingrediënten. Op zaterdag 5 maart gaan we de boodschappen
doen in de ochtend en ’s middags vanaf 14.00
uur koken.
Menu:
voorgerecht

Saoto van oorsprong Javaanse (kippen)soep:
soto ayam

volksmond noemt men deze tayer pongtaya
of pomtayer en het daaruit bereide gerecht
noemt men pom. Pom tayer werd door de
oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika
gekookt gegeten. De Surinamers hebben er
een ovenschotel met onder andere vlees van
gemaakt.

In Nederland is kant-en-klare pomtayer, geraspt en diepgevroren, verkrijgbaar. Kip,
zoutvlees en specerijen zijn de andere ingrediënten. Pom wordt in een vuurvaste ovenschaal in de oven bereid. De gekruide vulling
van kip en vlees wordt van tevoren
gebraden.

Pom wordt gegeten als hoofdgerecht op verjaardagsfeesten, familiebijeenkomsten en andere speciale gelegenheden zoals Pasen en
Kerstmis. Het wordt gegeten met witte rijst
maar ook als hapje tussendoor op brood als
broodje pom. Pom heeft een vrij milde smaak.

Kousenband is een lange peul, lijkend op een
uitgerekte sperzieboon. De kousenband
wordt gekweekt in tropische, Aziatische gebieden en in Zuid-Amerika. Vermoedelijk
komt hij oorspronkelijk uit tropisch Afrika).
nagerecht:

Gebakken Gekarameliseerde
Banaan met ijs.

Zaterdag 5 maart.

hoofdgerecht

Pom+Rijst en Kousenband
Pom is een populaire Surinaamse ovenschotel. Pom is van origine een traditioneel
Creools gerecht. Het basisingrediënt is afkomstig van de wortelknollen van de tayer
(Xanthosoma sagittifolium) die in het binnenland van Suriname groeit. In de

BUUT VRIJ
 lke vrijdag wordt de Buut van
E
17.00 tot 21.00 uur voor alle
buurtbewoners opengesteld voor:

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!

In alle vroegte togen Sidney, Pierre en Paul per fiets naar de Woenselse Markt om
inkopen te doen o.a. bij de Chinese Toko, de slager, supermarkt en op de markt
zelf. Met volle tassen keerden zij terug (o.a. vier zware diepvriespakken pom tayer en 3 kilo kousenband, kip voor in de pom) naar Huize Pierre alwaar ’s middags
het bereiden kon beginnen. Sidney nam de leiding en Pierre assisteerde hem (beiden echte koks immers). Pierre maakte later de caramel met rum(moeilijk klusje).
Paul hield zich bezig met het “plukken van twee gekookte kippen voor de Saoto
en Janny werd enigszins suf van het snijden van de lange slierten kousenband.
Janny’s oven werd benut voor de pomschotel(naast die van Pierre) en later de gekarameliseerde banaan. Ondertussen cateringtransport naar de Buut om de boel
in te richten en ter plekke bouillon en rijst te bereiden.
Daar maakte Frank zich al druk over het oorspronkelijke aantal eters (40), wat
De Buut niet aan zou kunnen. Uiteindelijk zouden dat er 34 zijn en paste het
precies. De ingrediënten (geplukte kip, uitjes, frietjes en selderij) om de Saoto aan
te tafels in de bouillon te dopen werden fraai opgemaakt op onze mooie grote
palmbladschalen, voor iedere tafel van zes een. De eerste gasten arriveerden en
Paul kreeg als de taak de betalingen te checken bij binnenkomst. In de administratie van Koert bleken mutaties, maar alles kwam goed. Bij afwezigheid van
Koert (helaas door ziekte geveld), opende Pierre de avond en gaf het woord aan
Sidney om het menu toe te lichten , wat hij met verve deed. Vervolgens werd de
bouillon per tafel geserveerd en werd de saoto verorberd. Het hoofdgerecht werd
daarna per tafel per persoon afgehaald en genuttigd en vanuit de keuken van
Janny werd tenslotte het nagerecht aangevoerd. De drank vloeide iets minder
rijkelijk dan de laatste keer, de sfeer was rustig en gemoedelijk. Vele gasten hielden zich tussendoor en na afloop bezig met afruimen en afwassen. Dat werd nog
een hele klus. Transport van de uitrusting naar de kelder van de Buut en huize
Pierre. Sidney en assistenten mochten de nodige complimenten ontvangen na
deze weer geslaagde en in in goede sfeer verlopen Buut Eettafel. Door de
Javaanse, Creoolse (Afrikaanse), Indiaanse en Indiase oorspronkelijke wortels
van deze gerechten uit de Surinaamse keuken kregen we een aardige eerste indruk
van de enorme cultuurmix, qua bevolking en daaruit voortkomende eetcultuur.
Volgende Buut Eettafel Portugees, met als buurtgastkok Americo. We zien er
naar uit. Zaterdag 2 april , we bestaan dan tevens 1 jaar.
Paul van Oosterhout

September 2015 | Rochusnieuws 148 | pagina 15

Ottolenghi in de Buut
Kookboeken zijn een hele trend in Nederland. Jamie Oliver wist met zijn jongensachtig uiterlijk menige thuiskok om te toveren tot een gedreven amateurkok. Zijn
boeken vlogen als warme broodjes over de toonbank. Een nieuwe generatie kookboekauteurs heeft zich inmiddels aangediend, en een toonaangevend auteur van dit
moment is Yotam Ottolenghi. Een brits-israelische kok, die spannende smaken
combineert tot ongekende gerechten. Uit de reacties van de inschrijvers kon ik al
opmaken dat er duidelijk behoefte was, aan een inspirerende avond eten, gebaseerd
op Ottolenghi. Vanuit mijn reizen naar het midden-oosten en Magreb kende ik de
kruiden en de geuren die zo kenmerkend zijn voor deze regionen.
Omdat Ottolenghi qua complexiteit wat verder gaat dan de
meeste kookboeken, vroeg ik een goede vriendin, opgeleid kok
en momenteel startend cateraar Desiree Crooijmans, om mij te
helpen chefkok te zijn bij de Buut Eettafel. Met kookboeken
op tafel en ipad aan, werd het menu samengesteld. Watertandend
keken we naar de foto’s in het kookboek More Plenty.
De aanmeldingen liepen de laatste week goed binnen.
Donderdags zaten we al vol. We gingen voor 35 man koken.
Helaas konden 4 buurtgenoten niet meer aanschuiven, de Buut
was te klein. Er waren onvoldoende tafels en stoelen. De laatste
6 aanmelders kregen zelfs het verzoek, zelf stoelen mee te
nemen.
Daags voor de eettafel, begonnen we aan de marinade van de
kip met dadels, kappertjes en olijven, en met de walnotencake.
Ook de amuse Baba Ganoush en de hummous hadden we
vrijdag al klaar. Zaterdagmiddag om 14uur startte de keukenbrigade. De tomaten-granaatappelsalade betekende veel snijwerk. Roland zat letterlijk twee uur tomaten, paprika en uit te
snijden, en granaatappelpitjes te zuiveren. De kip kon rechtstreeks de oven in, hetgeen meteen de neuzen prikkelde met
heerlijke geuren. Ook de pompoen met kaneel werd in de
ovens van zowel Pierre als Koert gegaard. De Willem van
Hornestraat rook naar More Plenty.
De courgetteballetjes als voorgerecht waren een grotere
uitdaging, maar ook dat lukte Pierre en Desiree, waardoor om
18.30uur de gasten welkom konden worden geheten. Het was
gezellig druk in de Buut. Menig tafeltje van 4 werd door zessen
bezet. Iedereen dacht het zelfde, hoe meer zielen hoe meer
vreugde. En was het ook. Iedere gang werd met enthousiasme
ontvangen.
Tussendoor en op het einde werd samen afgewassen achter de
bar. Geen ideale plek, maar iedereen schikte zich, en daardoor
was er veel plezier. Na de muntthee als afsluiter bleven de
kritieken lovend. Het Buut Eettafelteam kon trots zijn op haar
prestatie, een prachtige maaltijd op tafel te zetten en buurtgenoten weer dichter bij elkaar gebracht.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Eerste zate
rdag van de
maand Buut
Eetafel
Zaterdag
2 april : Bu
ut Eettafel
, Buurtgen
oot
Americo ko
okt Portug
ees
Zaterdag
7 mei : Buut
Eettafel
Zaterdag
4 juni : Bu
ut Eettafel
Laatste za
terdag va
n de maand
Repair Cafe
Stratum
Zaterda

g 26 maart
: Repair Ca
fe, 14-17u
Zaterdag
28 mei : Re
pair Cafe,
14-17u
Zaterdag
25 juni : Re
pair Cafe,
14-17u

Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan: D
 insdag 5 en 19 april,
3 en 17 mei
Rochusbuurt: Dinsdag 31 maart,
14 en 28 april

Groene bak
St. Jorislaan: D
 insdag 29 maart,
12 en 26 april, 10 mei
Rochusbuurt: Donderdag 7 en 21 april,
7 en 19 mei

Oud papier
Woensdag 6 en 20 april, 4 en 18 mei

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

Weekmarkt in de Wilgenhof
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

Iedere vrij
dag Buut vr
ij
Buurtgeno
ten ontmo
eten elkaa
r eindewee
ks,
met een so
epje of ee
n hapje.
Vanaf 17u.
maandag 25
april Alge
mene Leden
Vergaderin
g
Zaterdag
28 mei Plan
tenbeurs,
14 - 17u

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.

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 650 stuks in
de Rochusbuurt.

Redactie:
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

