
  nummer 159  |  Juli 2017 |   inhoud

Rochusnieuws
Redactioneel 2

Proef het verschil 3

Taste the divrsity 3

Kidzz Talk estafette 4 

Kinderpagina 5

Veranderingen voor de toekomst 6

Mijn ‘goede’ doel kwam gewoon hier 

uit de buurt 7

Één jaar bij de redactie  7

Drukte op de Jorislaan 9

Running dinner 2017 9 

Rochusbuurt rommelmarkt 2017 10

Nieuwe plek voor rommelmarkt  

brengt nieuw elan 11

Één jaar bij de redactie  12

Gemeenschappelijke iftar brengt  

buurt samen 13

Één jaar bij de redactie  13

Rochus culinair 14

Schouderklopje 14

Repair café stratum 15

Buut eettafel: Selamat makan 15

Agenda, Grijs, Groen, papier 16  

Zomer in de lente!
In de lente was het al flink puffen! Tot de zomer echt begon, toen kwam 
de regen. Precies toen Aysen en Yasin, i.s.m. Buut eettafel, voor de hele 
buurt hun Turkse Iftar maaltijd serveerden was het nat. 

Gelukkig was daar “handyman” Albert 
die zijn oranje zeiltje wist om te toveren 
tot een waar overdekt terras! Hierdoor 
kon er toch buiten genoten worden van 
de fantastische maaltijd. Nadat de meeste 
buurtbewoners rond 22.00 klaar waren 
met eten was het de beurt aan de 
Islamitische gezinnen die om 22.05 aan 
tafel konden. Toen iedereen naar huis 
ging, om de volgende dag het Suikerfeest 
te vieren kon er opgeruimd worden. 
Behalve de tent, want die was de volgende 
dag weer nodig voor de jaarlijkse rom-
melmarkt. In alle vroegte kwamen de 
kramen voor alle mensen met rommel en 
andere meuk. Diezelfde Albert, jawel, 
was ook al weer om 7.00 uur uit de veren 
om te helpen! Drie uur later was het al 
een drukte van jawelste… mensen van 
binnen en buiten de buurt snuffelden 

langs de kramen voor dat wat je nou net 
(niet) nodig had! Ook voor eten kon je 
op de rommelmarkt terecht, een  
heerlijke sateetje van ’t Hoefke of  een 
pizza van onze pizzabakker Karen. Aan 
het einde van de middag, toen de zon 
goed doorkwam, bleef  iedereen hangen 
voor een lekker drankje waarna er toch 
echt opgeruimd moest worden. 
De Rochusbuurt ten voeten uit!

Het was een mooi weekend waarin we 
maar weer eens hebben kunnen ervaren 
in wat voor een leuke buurt we wonen. 
Na de vakantie, op 26 augustus, doen 
we het nog eens “dikketjes” over met het 
jaarlijkse buurtfeest! 
Spektakel (spektakel?) en gezelligheid troef.  
Tot dan!

Het bestuur

Gezocht: leuke onderwerpen!
Sinds juni vorig jaar is de redactie van het 
Rochusnieuws bemand door nieuwe leden. Nou ja, 
inmiddels niet meer nieuw dus.. Eenmaal een jaar 
verder vinden we het fijn om even te resumeren! 

Is het jullie opgevallen dat er een nieuwe redactie is? Lezen  
jullie onze berichtjes graag? En wat missen jullie in onze  
buurtkrant? In deze editie blikken sommigen van ons terug  
op hun jaar bij de redactie.

Tijdens de jaarlijkse buurtvergadering kwam het onderwerp 
communicatie in de wijk aan bod. We hebben daar als redactie 
opgemerkt dat voor veel buurtbewoners nog onduidelijk is  
dat wij als redactie graag gevoed worden met nieuwsfeiten uit 
de wijk. We willen jullie daarom vragen meer aan ons te  
denken. Wanneer er onderwerpen zijn die spelen in jouw 
straat of  wijk, dan horen wij dat héél graag! En liefst gaan 
we dan ook eens in op andere onderwerpen dan hondenpoep 
en parkeerproblemen… Want we begrijpen best dat dit speelt, 
maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer in de wijk. 

En natuurlijk staan we ook nog altijd open voor vers bloed!  
We bedoelen daarmee geen crime stories uiteraard, maar  
nieuwe vrijwilligers bij onze buurtkrant. Een beetje ervaring 
met schrijven is een pré, maar gezelligheid en inspiratie zijn 
belangrijker.

Zet je fiets vast!
We krijgen op de redactie een 
hoop meldingen van gestolen  
fietsen binnen en daarom nog 
maar eens deze waarschuwing: 
zet je fiets goed vast!

De redactie van de het rochusnieuws is op verschillende manie-
ren te bereiken: via ons mailadres rochusnieuws@gmail.
com, via de Facebookpagina van Rochusbuurt Eindhoven  
en via de redactieleden persoonlijk. Wie graag met ons in  
contact komt kan zich ook melden bij de Buut. 

Voor wie ons wel al wist te vinden: dank je wel voor alle input! 
Wijs je buurtgenoten gerust op de mogelijkheid om via ons 
nieuws te verspreiden, want we gaan gewoon nog een jaartje 
door! ;-)



Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier

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
Yolande Voske  tel: 06 23 70 27 30 

 Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

info@rochusbuurt.nl

www.rochusbuurt.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
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

Redactioneel Rochusnieuws 159
Vandaag is de 9de zomerse dag, terwijl de zomer nog moet beginnen. 
Met gemiddeld 10 zomerse dagen zit er dus weer een nieuw record in 
voor 2017 : De meeste  warmte pufjes sinds mijn geboorte. Tijd om uit te 
blazen, straks op vakantie. 

Er zitten meer records in de pen komende maanden. Persoonlijk houd ik niet zo van 
records; cijfermatig, koel en zonder menselijke proportie. Ik spreek liever van  
‘momenten’, waar ik me tot kan verhouden. Na de vakantie zal de Buut EetTafel haar 
zilveren jubileum vieren, met haar 25ste eettafel vol buurtgenoten. Dit jaar zal  
buurthuis de Buut, volgens officieuze bron, de eerste keer, mogelijk, misschien,  
eventueel haar break-even bereiken. Dat betekent in mijn ogen, een record bier- 
omzet. De redactie van het Rochusnieuws draait dit jaar sinds lange tijd weer op volle 
sterkte. Geen record, maar wel een moment dat mij vrolijk stemt. Een andere  
moment waar ik me over kan verheugen is de verbouwing van het buurthuis. Zeker 
geen record maar wel iets waar we allen veel plezier aan kunnen beleven. Misschien 
wordt het moment wel mooier naarmate het langer duurt. Op aanraden van een 
vriend heb ik mijn gras gemest. Het groeit weelderig, waardoor mijn buurvrouw die 
mijn gras maait mogelijk haar record verbreekt. Sorry Irma! Hoewel, gemaaid gras  
is ook een moment.

Het is duidelijk, 2017 is halverwege, maar het is nu al een jaar dat dreigt te bezwijken 
onder records en overeind blijft door momenten. Ga zo door! 

Koert

Proef het verschil
Vier het Nationaal Integratie Diner op donderdag 12 oktober 

Het Nationaal Integratie Diner is in het leven geroepen door 
het bedrijf  Asito om werknemers van verschillende nationali-
teiten met elkaar in contact te brengen. Wat begon als een klein 
idee groeide in enkele jaren uit naar een nationaliteit activiteit 
waar in 2016 al ruim 20.000 mensen aan deelnamen. Buurten, 
bedrijven, vriendengroepen, woningblokken, straten of  andere 
organisaties nodigden elkaar uit om samen te eten van hun 
meegebracht eten bereid volgens hun ethnische of  nationale 
herkomst. Als stadswijk wonen hier veel mensen van niet-Ne-
derlandse origine. Niet alleen immigranten, maar ook veel ex-
pats hebben hun thuis in onze buurt gevonden. Ieren, Turken, 
Marokkanen, Britten, Belgen, Indiërs, Surinamers, Kroaten, ga 
zo maar door. Zij bepalen mede het karakter van de stad, als 
aanstormende techno-metropool en zijn daarmee echte buurt-
genoten geworden. Om deze buurtgenoten te ontmoeten en 
met hen kennis te maken, zou ik graag met een aantal buurtge-
noten het Nationale Integratie Diner organiseren. Het idee is 
om samen met een buurtgenoot of  meerderen van een andere 
nationaliteit of  ethniciteit op donderdag 12 oktober naar 
Rochusbuurthuis de Buut te komen en daar samen het meege-
brachte eten te delen en te eten. Ken je iemand uit de buurt of  
wijk waarmee je graag contact zou maken, dan is dit hét mo-
ment om dat te doen en samen te komen. Of  ben jij die expat 
of  nieuwe medelander die kennis wil maken met je buurtgeno-
ten? Schrijf  je dan in op nid.rochusbuurt@gmail.com en 
ben gast en gastheer op dit feestje van diversiteit.

Heb je zin om dit feestje, de zevende editie van het Nationale 
Integratie Diner, mee te organiseren? Laat je dan snel horen op 
nid.rochusbuurt@gmail.com , want samen organiseren is 
leuker. Heb je ideëen of  suggesties? Ook die zijn meer dan wel-
kom. Ik ben benieuwd of  we samen de verschillen kunnen 
proeven waaraan de Rochusbuurt, en ook de omringende wij-
ken, rijk zijn. 

Voor meer info kijk op www.nationaalintegratiediner.nl
Koert Linders

Taste the diversity
Join us in the celebration of the National Integration Diner on 
Thursday October 12th

To meet with all colleagues of  different nationalities or ethnic 
background, the company Asito organized seven years ago a 
joined diner in which everybody brought some food from their 
own background. Which started as a small diner, seven years 
later it has become a national event, in which in 2016 20.000 
people joined. Not only colleagues, but also neighbours, 
friends, co-workers, and people from all kind of  organizations, 
neighbourhoods or companies started their own event to cele-
brate diversity within their community. The neighbourhood de 
Rochusbuurt, in which you are living, has a wide variety of  ex-
pats and immigrants. To celebrate the diversity, we invite you 
to take part of  our National Integration Diner, on Thursday 
October 12. It takes place in our community center ‘de Buut’ 
at Hoefkesstraat 42a, Eindhoven. Best is, of  course, to invite 
your neighbour of  someone whom you would like to make 
contact with. This is the opportunity to invite them and meet 
up. Come together and bring some authentic food which you 
would like to share. Or just come alone and make new friends.

Are interested to join this event, or you would like some more 
information, send a mail to nid.rochusbuurt@gmail.com 

If  you are interested in taking part of  the organization as vo-
lunteer, we welcome you to send us a mail to  nid.rochus-
buurt@gmail.com

General information on this national event, you can find on 
www.nationaalintegratiediner.nl
See you at the event! 

Koert Linders

Half September 2017 verschijnt nummer 160 van deze buurtkrant!  
Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met dinsdag 5 september a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.



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

Behandeling volgens afspraak
ma - vr: 8.30 - 19.00 u

do: 08.30 - 17.00 u

Don de Bruin
Margriet de Bie

Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven

telefoon: 040-2112450
dapstratum@zonnet.nl

www.dierenkliniekstratum.nl
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Kinderpagina!!KidzzzzTalk estafette
In onze vorige editie werd Puk door Elina opgeroepen het estafettestokje voor 
kidstalk over te nemen. Hier zijn haar antwoorden op onze vragen:

Wie ben je?  
Ik ben Puk Schevers

Hoe oud ben je? 
7 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of 
broertjes?
Ik heb geen broertje of  zusje, mijn papa 
en mama heten Esther en Jan

Naar welke school en klas ga je? 
Ik zit op de Hasselbraam en ik ga naar 
groep 5 na de grote vakantie

Wat is je lievelings-
• Les: Schrijven
• Eten: Speklappen
• Vakantieland: Frankrijk
• Snoep: Zure snoep 
• Kleur: Paars
• Dier: Paard
• Tv-programma: Mega Mindy

Waaraan heb je een hekel?
Aan haren kamen en haren borstelen

Wat zijn je hobby’s?
Zwemmen, hockey en heelys

Wat is een goede/slechte 
eigenschap?
Ik ben slecht in rekenen, maar ik ben 
goed in lezen en schrijven

Van welke muziek hou je?
Katy Perry

Vind je de Rochusbuurt leuk om 
in te wonen?
Ja!!

Waarom?
Omdat er heel veel vriendinnen wonen.

Wat wil je later worden?
Verpleegster

Wie (uit de Rochusbuurt) wil je de 
volgende keer in de kidstalk?
Madee Dings

Zoek de 8 verschillen!Zoek de volgende woorden in deze puzzel!
noordpool
sneeuwberg
nijlpaard
horizon
lars
vacht
gras

hippo
zee
ijsbeer
dago
ijs
vis
zeehond

ijspegel
hemel
walvis
slee
beest
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Mijn ‘goede’ doel kwam  
gewoon hier uit de buurtVeranderingen voor  

 de toekomst

Column: Koert

Veranderingen in het centrum van een stedelijke omgeving gaan snel, omdat ze niet worden 
gestuurd door behoeften van bewoners maar vooral door andere belanghebbenden die het 
centrum van de stad gebruiken voor werk, vertier, shopping, als vertrekpunt van hun reizen 
of  het bezoeken van instanties die gevestigd zijn in het centrum. Deze belangen worden 
zwaar meegewogen in bestuurlijke beslissingen. 

Er zijn weinig buurten in Eindhoven waar de belan-
gen van de niet-buurtbewoners, zo zwaar wegen als 
voor de Rochusbuurt. De gevolgen hiervan zijn 
duidelijk merkbaar, nu er een verkeersexperiment is 
gestart op kruispunt Geldropseweg/Hertogstraat. 
Getracht wordt verkeersstromen te geleiden om 
verstopping van de binnenstad te voorkomen. Dat 
daardoor de toegankelijkheid van onze buurt veran-
dert, zullen velen al gemerkt hebben. Ook de rijen 
wachtende auto’s op de Hertogstraat hebben een 
effect op onze leefomgeving en onze gezondheid. 

Nu de gemeenteraad heeft besloten de aanpak van 
de Geldropseweg te vervroegen, dringt zich de 
vraag op wat gebeurt er met de Rochusbuurt? 
Langzaam zijn we omsingelt door veranderingen 
die in de periferie van de buurt liggen. Elke  
verandering in de buurt zelf, zoals de aanpak van 
parkeeroverlast wordt in de kiem gesmoord door 
veranderweigeraars. Veranderingen in de Rochus-
buurt worden daardoor gekenmerkt door een  
lappendeken van pleisters op de wonden van indivi-
duen, kleine initiatieven of  woonblokjes. En vooral 
ook veel aanpassingen voor niet-buurtbewoners, 
zoals nu op onze Hertogstraat en onze 
Geldropseweg. Het wordt tijd dat we ons als buurt-
bewoners verenigen, en als collectief  optreden voor 

een betere leefomgeving. En dat betekent niet terug 
naar het oude, maar veel stedelijke vernieuwingen. 
Een buurt die autoluw is, waar ruimte en veiligheid 
is voor kinderen om te spelen, een buurtschool 
waar kinderen lopend en met de fiets naar toe gaan, 
waar ruimte is voor groen op straat. Kortom een 
plek waar je graag woont, zonder dat er overlast is 
van het stedelijke rumoer die onze buurt omringd. 
Dat vraagt ook van buurtbewoners een herijking 
van hun waarden. 

Eindhoven is een grote stad geworden, en wij zijn 
een stadsbuurt met stadsbewoners. De discussie 
over parkeervergunningen gaat daarom veel verder 
dan parkeerplekken voor de deur. Het is de vraag of  
we de gemeente de ruimte willen bieden onze buurt 
te vernieuwen, nieuwe bestrating, nieuwe trottoirs 
en nieuw groen. Willen we adaptief  zijn en een fris 
nieuw uiterlijk, dat moeten veranderingen accepte-
ren die soms vrijheden beperkt, maar zeker ruimte 
geeft voor de toekomst. Zolang we geen verande-
ring willen in het parkeerbeleid in de buurt, doet de 
gemeente niets aan vernieuwing. Dat hebben we  
afgelopen jaren wel gemerkt. Ik ben toe aan een  
make-over van onze buurt, zeg maar Rochusbuurt 
2.0. Wie doet mee? 

Koert

Een maand of  wat geleden schreef  ik al dat ik elke week bootcamp in de speeltuin. Maar 
wie denkt dat het daarmee gezegd is wat betreft sportieve uitspattingen, heeft het mis! 
Sinds een paar maanden loop ik namelijk hard (lees: jog) met als doel fit te worden en 
blijven. Leuke bijkomstigheid is dat ik de buurt goed leer kennen. Want mijn rondjes, die 
begonnen met een kleine 1-2 km, zijn inmiddels uitgegroeid tot 7-8 km en alles wat daartus-
sen zit heb ik intussen gelopen.

Om mezelf  te motiveren heb ik me een doel gesteld. Ik heb me 
ingeschreven voor de Ladiesrun, die afgelopen 11 juni heeft 
plaatsgevonden. Op het moment van inschrijven had ik nog 
een maand of  5 te gaan dus ik schreef  me vol goede moed in 
voor de afstand 7,5 km. Maar ik ben natuurlijk van huis uit 
journalist, iemand die pas echt 
presteert onder druk van een 
deadline, en dus wilde het zo 
dat ik pas serieus begon met 
trainen in de eerste week van 
mei…

Elke week 2 keer hardlopen; 
eerste rondje 1,5 km, daarna 
elk rondje ongeveer een halve 
km erbij. Enige afspraak met 
mezelf: ik moet minstens even 
ver lopen als mijn vorige rond-
je en liever iets meer. Dat liep 
voorspoediger dan ik had ver-
wacht, dankzij buurvrouwen 
die me enthousiast mee namen 
in hun rondjes door Stratum. 
Ik zat binnen 3 weken op 6,5 
km. En daarmee was de eind-
streep in zicht, een km extra 
zou ik puur op karakter nog uit 
mijn tenen kunnen persen. 

Pink Ribbon
Om mijn onderneming kracht 
bij te zetten heb ik gecollec-
teerd. Dat wil zeggen: ik heb 
via Facebook en LinkedIn 
schaamteloos elke week om donaties gezeurd namens ‘alle bor-
sten van Nederland’, omdat de Ladiesrun natuurlijk gelopen 
wordt voor de Stichting Pink Ribbon, die onderzoek doet naar 

borstkanker. Ik wist in 3,5 week €330,- op te halen, mede dank-
zij jullie! Want veel donaties kwamen van mensen uit onze 
buurt. 

Eén donatie heeft me extra aangegrepen. Deze kwam van een 
buurtbewoonster met borstkan-
ker, legde ze uit. Ze bedankte me 
voor mijn inzet en dat voelde 
heel raar. Ineens kwam mijn ‘goe-
de’ doel heel dichtbij, ze woonde 
letterlijk in mijn buurt. Ik be-
dankte haar voor de zeer gulle 
donatie en beloofde haar de be-
nen onder mijn kont uit te ren-
nen. ‘Volgend jaar loop ik de 
Alpe d’Huzes,’ schreef  ze me te-
rug. Waarop ik haar uiteraard 
mijn (financiële) steun heb toege-
zegd en haar een goed herstel 
heb toegewenst.

Op 11 juni liep ik 7,5 km met een 
snelheid van 7 min per kilometer. 
Ik voelde me euforisch aan de fi-
nish. Gesteund door mijn buur-
vrouw, die heel de weg met haar 
telefoon verslag deed van mijn/
onze prestatie en beloond door 
mijn kindjes die met bloemen op 
de finishlijn stonden te wachten, 
liep ik de ronde uit. Het was mijn 
eerste wedstrijd ooit, maar zeker 
niet de laatste! Ik zal blijven lo-
pen, om fit te blijven, maar zeker 

ook om de buurt te blijven verkennen. En hopelijk kom ik dan 
onze buurtgenoot in haar training naar de Alpe d’HuZes nog 
eens tegen!

1 Jaar bij de redactie van het Rochusnieuws

Wat het voor mij leuk maakt om 
erbij te zitten, is de creativiteit die 
ik kan uiten in de recepten die ik 
bedenk en de kidspagina. En soms 
mag ik een mooi stukje schrijven 
over leuke buurt activiteiten  waar 

ik bij aanwezig ben. Maar ik merk 
ook hoe betrokken en samen deze 
buurt is. Het ons ken ons en ieder-
een is hier welkom gevoel. 
Op deze manier wordt het voor 
mij leuk om stukjes te gaan 

schrijven over de buurt. Die ik kan 
plaatsen ik het krantje. 
En voorlopig blijf  ik koken, schrij-
ven en puzzelen. 

kimberley

Door Bregje van Wetten

Een jaar geleden had ik gereageerd op een berichtje op facebook. Ze zochten nieuwe 
redactieleden. Het leek mij wel leuk omdat ik zelf  ook verhalen schrijf. Ik ben uitgenodigd 
voor de eerst volgende vergadering. Sinds die tijd ben ik aangesloten bij de redactie. 



Schoonheidssalon

studio
A

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

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

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
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Maandag t/m Zaterdag

Drukte op de Jorislaan
Sinds een paar weken is het op de Jorislaan duidelijk drukker met autoverkeer. 
De aanleiding laat zich raden: De herinrichting van de Vestdijk.

Op de website www.beleefdevestdijk.nl kun je over 
het hoe en waarom van deze herinrichting lezen: 
‘De luchtkwaliteit in het centrum van Eindhoven is 
niet goed. Onderzoek op de Vestdijk wijst uit dat we 
niet voldoen aan de strikte Europese normen die 
hiervoor gelden. De enige manier om de luchtkwa-
liteit voldoende te verbeteren, is om het autoverkeer 
drastisch terug te dringen met ongeveer 40%. Op de 
Vestdijk gaan we dit realiseren. We beginnen met 
een praktijkopstelling (tijdelijke inrichting) en  
werken zo toe naar een definitief  ontwerp.’

Duidelijke taal en natuurlijk geweldig voor de 
Eindhovenaren aan de Vestdijk. Maar de vraag is 
natuurlijk wel waar die 40% dan gaat blijven. Komen 
die niet meer in Eindhoven? Pakken die de bus of  
de fiets? Als je momenteel naar de Jorislaan kijkt 
lijkt de conclusie toch anders, mensen nemen veelal 
die straat als onderdeel van de alternatieve route. En 
dat laat zich voelen: Langere rijen voor het stoplicht, 
druk verkeer, moeilijker oversteken voor fietsers en 
voetgangers. De luchtkwaliteit aan de Jorislaan zal 
er echt niet op zijn verbeterd en wat de toekomst 

gaat brengen? De gemeente lijkt op de website de 
inschatting te maken dat het wel mee zal vallen om-
dat ze verwachten dat automobilisten uiteindelijk 
meer de ring gaan nemen. Mij zal het benieuwen. 

En hoe denken de bewoners van de Jorislaan er zelf  
over? Ik heb even een rondje gemaakt en ik merkte 
dat de meningen uitéén lopen. De één haalt er zijn 
schouders over op; “je weet dat als je midden in de 
stad gaat wonen het druk kan zijn met verkeer”. 
Een ander maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit 
en een oude dame die woont in de Wilgenhof   
vertelt dat ze meer moeite heeft dan voorheen om 
over te steken.

Al bij al zal de tijd gaan uitwijzen hoe het verder zal 
gaan. Op de genoemde website kunnen 
Eindhovenaren suggesties doen over de herindeling 
aan de Vestdijk, ik kan me zo voorstellen dat ook 
mensen die aan de Jorislaan wonen zich hier zullen 
laten horen. 

Johan

Zet het in je agenda

Schrijf het op de kalender

Knoop ‘m in je zakdoek

Post-it op je spiegel

Memo het in je kledingkast

MAAR ZORG DAT JE ER BIJ BENT:

Rochus Running Dinner 2017
Zaterdag 4 november



Rochus rommelmarkt 2017
Met een winderige opstart en een paar spatten regen is de rommelmarkt 
begonnen. Maar de weersomstandigheden weer houden mensen niet om 
weg te blijven. 

De gezelligheid swingende muziek en 
genoeg om rond te neuzen. En niet  
alleen op de kramen maar dit keer kon-
den ook kinderen hun spulletjes op een 
kleedje uitstallen. Iedereen had op zijn 
eigen manier om zijn spullen te promo-
ten en te verkopen. 

Verder was er genoeg vermaak voor 
groot en klein. Zo kon je verschillende 
eten kopen, zoals lekkere sate en in een 

houtoven gebakken pizza. Voor de  
kinderen was er een leuke springkussen 
en er was iemand die een kar vol  
buitenspeelgoed bij had waar ze mee 
kunnen spelen. 

Mensen die voor de gezelligheid komen 
kunnen op het terrasje genieten van hun 
drankje. Hier bleef  het nog lang heel  
gezellig, ook na de rommelmarkt. 

Kimberley
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Nieuwe plek voor rommelmarkt
 brengt nieuw elan

Dat een kleine buurt veel rommel heeft blijkt jaarlijks op de Rochusbuurtrommelmarkt. 
De kramen waren dit jaar niet allemaal verhuurd maar het oogde vol op het veldje tegenover 
de speeltuin. De tent van de Buut stond vooraan te pronken en de drank schoof  vanuit de 
tent langzaam richting het veld. 

Uiteraard vele bekende gezichten die vanuit achter 
de kraam hun waar trachtten te verkopen. Menigeen 
was tevreden, vooral ook misschien dat de spullen 
een nieuwe bestemming hadden gekregen, meer 
nog dan het geld dat was verdiend. 

Het is altijd gezellig op deze markt. Het is een beetje 
ons kent ons. Wiro stond weer als vanouds met een 
heerlijke en betaalbare hap, en ook het Repair Cafe 
had haar plek gevonden tussen de waar vol gebre-
ken, hopend op een tweede ronde na reparatie. De 
zakjes chips werden verkocht voor kinderprijsjes en 
Karen had haar nieuwe pizzawagen van stal gehaald 
en bakte in haar houtgestookt oven de heerlijkste 
pizza’s. Dat het gras van het veldje niet echt groen 
oogde deerde niemand. Kinderen brachten op hun 
kleedjes op het zanderige gras hun speelgoed aan de 
man. Uiteraard, zaten papa en mama er naast, zodat 
er gewoon gespeeld kon worden tijdens de  
openingsuren. Een klassieke vuilnisbak verwisselde 
van voordeur. Zelfs binnen dezelfde straat. 
Binnenkort zullen bloemen die de bak gaan vullen 
de straat opfrissen. 

Ook nieuwe buurtbewoners toonden zich tussen de 
verkopers en ook het slenterende publiek. Iedereen 
kon gelijk de persoonlijke smaak, weerspiegeld in de 

uitgestalde spullen, zien van de nieuwkomers. 
Daarmee kent de buurt geen geheimen. 

De dreigende wolken die bijna de hele dag boven de 
buurt hingen, hielden zich in, waardoor iedereen 
een modderpoel bespaard bleef. De Rochusbuurt-
rommelmarkt was klein dit jaar, maar wel gezellig en 
vooral voor buurtbewoners zelf. Daarmee bleven 
de juweeltjes in de 
buurt, en soms 
zelfs in de straat. 
Ik kijk reikhalzend 
uit naar het vol-
gend jaar. Dan zie 
ik vast dezelfde 
spullen weer lig-
gen, maar dan bij 
een andere kraam.
Goede spullen  
behouden hun 
waarde in de 
Rochusbuurt.

Koert
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Één jaar redactie Rochusnieuws

Een korte terugblik
De eerste maanden was het zoeken. Wie doet wat en waar halen we 
welke informatie waar vandaan? Hoe leveren we de spulletjes zo aan 
zodat de vormgever* er zo min mogelijk werk aan heeft? 
Gestructureerd
Maar na een tijdje werd dat duidelijk en werden de vergaderin-
gen gestructureerder (en korter) en leverde iedereen tijdig zijn/
haar bestanden aan. 
Maar niet iedereen
Iedereen, behalve ik. Want zo makkelijk als ik dacht dat ik dit 
er wel even bij zou doen, zo makkelijk was het niet. In de prak-
tijk schuif  ik mijn taakjes altijd naar de dag van kopijsluiting, en 

meestal heb ik dan geen tijd. Sorry Paul, voor alle keren vragen 
om een dagje uitstel! 
Een jaar redactielid
Maar buiten dat... vind ik het superleuk om meer in de buurt betrok-
ken te zijn. Niet alleen maar door de buurt naar huis te fietsen maar 
m’n buurtgenoten herkennen, even langs in De Buut, weten wat er 
speelt in de buurt en me zo meer thuis te voelen. 
Dus ik plak er graag nog een jaar aan vast! 

Inge

*NB. De vormgever (Paul, mag ik een applaus dames en heren, die doet 
dit al heel lang en het is voor hem het meeste werk!) zoekt ondersteuning 
of  vervanging. Interesse? Mail ons op Rochusnieuws@gmail.com

En ineens is het alweer een jaar geleden dat we startten met een (bijna helemaal) 
nieuwe redactie, en hebben we zes nummers gemaakt voor ons buurtje. 

Hallo lezers,Hierbij een terugblik om mijn jaar bij het Rochusnieuws!
Terugkijkend heb ik me verbaasd over de flexibiliteit die een redactielid heeft, in andere besturen waar ik in zat 
kreeg je meteen een rol als notulist, secretaris, voorzitter totdat iedereen een taak had. Maar hier zijn er ook mensen 
die af  en toe op vergaderingen komen en mensen die alleen zo nu en dan stukken aanleveren. Dit houdt het afwis-
selend en laagdrempelig en dit neem ik zeker mee naar een evt. volgend bestuur!

Ik heb een 5-tal columns geschreven, het waren onderwerpen die mij 
nauw aan het hart zijn en waarvan ik de behoefte had ze te vertellen. 
En vaak gebeurt dat ook wel op feestjes en dergelijke maar het was 
een uitdaging om het in een ruim A4 een volledig en afgebakend ver-
haal neer te zetten. Op die manier denk je toch meer over de onder-
werpen na.
Tot slot, ben ik bijna klaar met mijn studie, misschien al klaar als deze 
editie uitkomt. Ik twijfelde of  ik mijn redactielid bij het Rochusnieuws 
in mijn CV zou zetten. Wel gedaan en uiteindelijk heb ik bij sommige 
sollicitaties uitgebreid hierover gesproken. 

Bij de KPN zelfs de helft van de tijd, iets van 20 minuten. Hoe kom 
je tot een column. Wat is de inhoud van de column, oh big data, een 
heel verhaal over big data verteld. Vervolgens een  
andere column besproken over waarom politici moeten liegen in de 
politiek en weer over de volgende column. Het heeft zo’n goede in-
druk achter gelaten dat in een volgende ronde, waarbij er een groep 
van 20 mensen tegelijk kwamen, ze mij als enige bij naam wisten! Dus 
wellicht ben ik, dankzij het Rochusnieuws, binnenkort weg uit 
Eindhoven en in zoetermeer of  Amsterdam voor KPN aan het werk!

Maarten

“Ik heb geen spijt dat ik bij de redactie ben aangesloten”
Door Bregje van Wetten

Ruim een jaar geleden sloot ik me aan bij de redactie van het Rochusnieuws. Ik kwam er voor het eerst met een 
aantal andere mensen. Dat voelde uiteraard wat onwennig; er werd vrijwel meteen overgegaan tot de orde van de 
dag en ik snapte echt maar de helft van wat er besproken werd, want men had klaarblijkelijk aan een half  woord 
genoeg (soms letterlijk). Het was snel duidelijk dat de redactieleden van dat moment er al heel lang zaten en het 
was aan ‘de nieuwe’ om er een plekje tussen te vinden.

Dat betekent overigens niet dat er aan ons voorbijgegaan werd, 
integendeel. We werden hartelijk ontvangen en men was zicht-
baar opgelucht dat we ons met een flinke groep (ik dacht 5) 
hadden aangemeld. Blijkbaar was het tekort aan leden al een 
poosje echt een strop voor de redactie en ons enthousiasme 
werd voelbaar opgepikt en gedeeld.
Rolverdeling
Zoals Maarten ook schrijft is er   geen toewijzende rolverdeling 
geweest. Eigenlijk is de rolverdeling zoals die nu is onbespro-
ken en van nature gegaan. Inge, regelnicht en diginerd, klopte 
alle info direct in haar Macbook en werd daarmee eindbaas 
over notulen en agenda. Maarten en Johan toonde zich enthou-
siast op het gebied van buurtinteractie (interviews, bezoekjes 
aan lokale horeca etc.) en Kimberly toonde direct interesse in 
het culinaire gedeelte en de kinderpuzzels. Ik beloofde zo nu 
en dan columns en nieuwsberichten te schrijven en daarmee 
waren onze taken, overigens tot op de dag van vandaag geheel 
vrijblijvend, in kannen en kruiken.

Vreemde gasten
Inmiddels zit er een jaar op en ik heb geen spijt van mijn keuze 
om bij de redactie aan te sluiten. We vergaderen eens in de twee 
maanden bij de Buut, een paar weken voor de deadline. Dat 
zijn gezellige vergaderingen waar ik inmiddels prima snap wat 
er besproken wordt, waar ik de grapjes van Koert en Paul in de 
juiste context weet te plaatsen en waar ik niet meer op kijk van 
‘vreemde gasten’ aan tafel die te pas en te onpas een bijdrage 
leveren. We drinken er koffie en wijn, maken beloftes die we 
pas op de allerlaatste dag nakomen en wassen onze kopjes en 
glaasjes af  zodat Frank in een opgeruimd huis terug komt.  
Onderwerpen
Wat ooit wel lastig is, is om aan nieuwe onderwerpen te komen 
voor in de buurtkrant. Niet omdat er niets gebeurt in de wijk, 
maar omdat wij als vrijwilligers en daarnaast dus ook werkende 
mensen, niet overal bij kunnen zijn. Wil je graag iets bijdragen 
aan de buurtkrant maar liever zelf  niks schrijven, voel je dan 
vrij om de onderwerpen onder onze aandacht te brengen. 

Gemeenschappelijke iftar 
brengt buurt samen
Op initiatief  van Pierre is de Buut EetTafel voortdurend op zoek naar etnische 
variëteit aan tafel. Toen hij vernam dat onze wethouder Yasin Torunoglu en zijn 
vrouw Aysen in onze wijk kwamen wonen, nodigde hij hen uit om een keer samen 
met de Buut EetTafel te koken. Dat bleek geen eenvoudige opgave. Yasin is een 
drukbezet man, maar een volhardende Pierre bleek uiteindelijk succes te halen. 

Een bijzonder succes omdat Aysen en Yasin een iftar, een 
avondmaal tijdens Ramadan, voor hun buurtgenoten wilden 
bereiden. Niet alleen een mooi moment om kennis te maken 
met de buurt, maar ook voor de buurtgenoten kennis te maken 
met deze islamitische traditie. Uiteraard een beetje aangepast; 
de tijd om te eten werd voor niet-islamieten vervroegd naar 
20u, ipv de officiële zonsondergang op 22.05h.
Aysen en Yasin hadden naast hun familie ook pizzeria Pikado 
gevraagd om mee te helpen met het bereiden van de maaltijd. 
Het Buut EetTafel-team bouwde op het veldje tov de speeltuin 
een grote tent op waaronder ruim 45 gasten om 20u naar de 
opening van Yasin luisterden. Een lange tafel met lekkerijen 
stond op hen te wachten. Naast een traditionele linzensoep en 
de meze, kon iedereen genieten van verschillende ovenschotels 
zoals geen restaurant het kon maken vertelde Yasin vol trots. 
Dat er nog een dessert kwam was menigeen vergeten, maar 
niemand sloeg de door moeders’ gemaakt gebak over. 
Kort nadat de Joriskerk 10 had geslagen schoven de genodigde 
islamitische gasten van Yasin en Aysen aan, om samen het  
officiële avondmaal te nuttigen. Ook enkele buurtgenoten  

waren solidair en hadden gewacht tot dit moment. 
Volgens de traditie is de ramadan ook een tijd van delen met 
minderbedeelden. Op verzoek van Yasin kon iedereen een gift 
doen, en het goede doel was de Voedselbank. Ruim €450 werd 
opgehaald, en dat onderstreepte ook de waardering voor al het 
werk dat de familie Torunoglu en de Buut EetTafel er had  
ingestoken. Ook het Buut EetTafel team deed mee aan deze 
traditie door de gemaakte winst op de drankverkoop in een pot 
te stoppen waarmee minderbedeelden uit onze buurt zullen 
worden uitgenodigd voor een gratis etentje bij de Buut Eettafel. 
Dit zal in overleg gaan met bv. WIJeindhoven en BS de 
Hasselbraam. 
Omdat deze zaterdag tevens de laatste dag van de ramadan 
was, betekende dat ook dat na deze avond het suikerfeest kon 
beginnen.
Deze avond, die de buurt kreeg aangeboden door de familie 
Torunoglu en Pikado, was niet alleen een groot succes, maar 
ook een wederzijds welkom van buurtgenoten. Het is weer  
gebleken: eten brengt mensen dichter bij elkaar.

Koert

Mijn ervaringen met een jaar Rochusnieuws
Een jaar alweer? Jeetje. Ik vond de start best bijzonder. Uit een voor mij ongekende chaotische redactie- 
vergadering kwam warempel een kwalitatief  prima en goed gevulde krant te voorschijn. Hoe kan het?

Ik vind het informele en losse nu vooral heel fijn. Ik lever mijn 
bijdrage en beperk me tot de dingen die ik leuk vind, en dat 
mag en kan allemaal. Ik besef  dat dit alleen mogelijk is door de 
mensen die het ‘vuile werk’ opknappen, zoals Inge, Paul en ook 
Maarten. Super wat zij achter de schermen  
allemaal regelen!

De artikelen lees ik met meer aandacht dan voorheen. Ik krijg 
nu meer mee van de wijze waarop één en ander tot stand is ge-
komen en dat is leuk. Naar de columns  van Bregje kijk ik uit, 
daar geniet ik echt van. 

 Johan
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Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley

  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!

Fruitige koek pudding
Benodigdheden:
• 4 appels 
• Pakje kloppudding
• 500 ml melk
• Galetten wafels

Bereiding: 
• Begin eerst met het maken van de pudding.
•  Giet de melk in een kom en voeg geleidelijk aan de 

kloppudding bij de melk en klop dit flink op.
• Zet vervolgens de kom 10 minuten in de koelkast.
• Schil nu de appels en snijd deze in kleine stukjes.
• Houd nog wel 4 partjes over. 
•  Doe de stukjes in een bakje en maak er een compote 

van met een staafmixer. 
•  Verdeel het vervolgens in 

glaasjes. 
•  Breek de wafels in kleine 

stukjes en doe deze op de 
appel compote. 

•  Pak nu de kom met 
pudding uit de koelkast en 
schep deze in de glaasjes. 

•  Pak de 4 overige appel-
partjes erbij en zet deze op 
de rand van de glaasjes. 

Eet smakelijk.

VisSalade
Benodigdheden:
• 75gr Bladsla
• 75gr geraspte wortel
• Zeevruchten cocktail
• Halve komkommer
• Crouton
• Sesam olie

Bereiding:
• Gebruik een grote meng kom of  salade kom. 
• Doe de hele zak bladsla in de kom.
•  Snijd de halve komkommer in kleine stukjes en voeg 

deze samen met de geraspte wortel in de kom.
• Meng dit alles samen.
•  Sprenkel nu wat sesam olie over de salade heen en mix 

het nog eens door elkaar en voeg dan nog de zee-
vruchten cocktail toe.

• Als laatste nog de croutons bij voegen.
• Geniet nu van de salade met een bijzondere smaak.

Eet smakelijk.

Een goede start van het voorjaar met lekkere eenvoudige recepten. Deze zijn ook 
nog gezond, en ook voor kinderen. Maak van het ontbijt of  lunch een feestje 

door het op een andere manier te bereiden. 

Schouderklopje!
Repair Café Stratum wil Frank van De Buut enorm bedanken 
voor het afgelopen jaar. Hij zorgde ervoor dat de Buut schoon 
was als we binnen kwamen of  stond nog als een gek te poetsen. 
Hij zorgde voor de koffie en thee en andere dranken. En als het 
te warm was, dan zette hij kannen met water neer op ieders  
tafel. Af  en toe liep hij nog eens binnen om te kijken of  alles 
naar wens was. En wat een vooruitgang dat de verhoging weg 
is, dat geeft meer ruimte en is minder gevaarlijk.

We hopen dat je dit nog lang mag volhouden, een 
schouderklopje heb je echt wel verdiend!

Repair Café-reparateurs over de hele wereld hebben het afgelopen 
jaar met zijn allen 250.000 kilo afval voorkomen. 

Die schatting doet Stichting Repair Café International in het 
jaarverslag 2016.
Wereldwijd waren eind vorig jaar bijna 1.200 Repair Cafés ac-
tief, die gemiddeld een keer per maand een reparatiebijeen-
komst hielden. Op zo’n sessie worden volgens de stichting 
gemiddeld achttien voorwerpen met succes gerepareerd. Dat 
zijn er wereldwijd over het hele jaar gemeten bijna 250.000.

Reusachtig Boeddha-beeld
“Als we ervan uitgaan dat een gemiddeld voorwerp een kilo 
weegt, dan is over het hele jaar 2016 bijna 250.000 kilo afval 
voorkomen”, staat in het jaarverslag. “Dat is even veel als het 
gewicht van de reusachtige Tian Tan Boeddha, een 34 meter 
hoog bronzen beeld in Hongkong.”

En wij als Repair Café Stratum zijn hier een onderdeel van 
zijn. Inmiddels is het aantal al weer gegroeid naar 1.311, waar-
van 5 in Eindhoven. Het afgelopen jaar is er weer flink gewerkt 
is door al onze vrijwilligers. Gelukkig zijn niet alleen onze vrij-
willigers zich bewust van de afvalhoop, maar ook steeds meer 
mensen weten de weg te vinden naar een Repair Café. 
Duurzaamheid is wat een Repair Café beoogt.

Wat hebben we het afgelopen jaar zoal gerepareerd en gedaan? 
Dvd-spelers, bandrecorders, mixers, koffiezetapparaten, lamp-
jes, broeken en/of  jurken waarvan de naad of  zak los is, een 
aantal bezoekers hebben geleerd om zelf  hun knoop eraan te 
naaien, sieraden, klokken en speelgoed. Eigenlijk te veel om op 
te noemen.
We hebben in oktober onze eerste succesvolle fietsverlichtings-
actie gehad, gesponsord door de ANWB en door de 

gebroeders van Gestel. Want uiteraard, veiligheid staat ook 
hoog in het vaandel van een Repair Café. We gaan dit voortzet-
ten in september en oktober.

Repair Café Stratum gaat ook 2x per jaar naar Wilgenhof  zodat 
de bewoners niet met al hun spullen hoeven te sjouwen. 
Iedereen is daar welkom. Inmiddels hebben we ook 2 scholen 
bezocht om samen met de kinderen hun eigen meegebrachte 
kapotte speelgoed e.d. te repareren.  Ze krijgen dan niet alleen 
les in techniek, maar ook in duurzaamheid. Er wordt hun ver-
teld waarom het zo belangrijk is om spullen te maken en niet 
maar meteen weg te gooien en nieuwe dingen te kopen. Jong 
geleerd is oud gedaan!

Zo zie je maar weer, de vrijwilligers van Repair Café Stratum 
hebben niet stil gezeten. Nu gaan we even met vakantie maar 
zijn er weer op zaterdag 26 augustus in de ontmoetingsplek De 
Buut. Al loop je maar binnen voor een kop koffie/thee met iets 
lekkers erbij. Want dat is ook wat een Repair Café is, verbinding 
maken niet alleen tussen de draadjes bij apparatuur of  kleding, 
maar ook tussen mensen. Jong en oud.

Wil je meer weten over ons Repair Café:
•   https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-eindho-

ven-stratum/ (voor stratum)
•   http://www.repaircafeeindhoven.nl/  

(voor Eindhoven) 
https://repaircafe.org/ (voor landelijk)

Ine Chatrou (coördinator Repair Café Stratum)

Selamat makan
Het had geen betere combinatie kunnen zijn: twee mensen 
die beiden een ouder hebben die opgroeide in Indonesië. 
Hans en Ingrid uit de Willem van Hornestraat hadden na 
een aantal bezoeken aan de eettafel de smaak te pakken. 
Ook hun kinderen hadden er pret in, en dus was het een 
echte gezinsactiviteit.

Dat de eettafel zijn waarde voor de buurt heeft, 
bleek dat we wederom niet voldoende plek hadden 
voor iedereen die wilden komen. Dat het gemêleer-
de gezelschap dat zich rond 18.00 u in de Buut ver-
zamelde, zich verbonden voelde met elkaar blijkt 
elke keer uit de tafelbezetting die steeds nieuwe 
mensen bij elkaar brengt. Daardoor ontstaan bij-
zondere gesprekken, en worden bekende gezichten 
echte buurtgenoten en bekenden. Het doet wat met 
je om een avond met elkaar de tafel te delen.

Hans en Ingrid hadden hun beste Indische beentje 
voor gezet, en de rijsttafel was vol klassiekers. Sajoer 
lodeh, tempeh, kip, en natuurlijk de koningin van de 
Indo-keuken, Rendang. Een prachtig bordje vol. De 
avond werd nog mooier toen de dochter van Hans 
en Ingrid Sophie, onder gitaarbegeleiding van haar

vader, met een prachtig zuivere stem begon te zin-
gen. De potentie van een singersongwriter was dui-
delijk hoorbaar.

Afsluitend was er een dessert met mangoijs, de af-
was en lange napraterij. De eettafel had de mensen 
uit de Rochusbuurt weer uit hun huizen gelokt om 
samen een leuke avond te hebben. Eten brengt je 
dichter tot elkaar. Dat was duidelijk.

Koert
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  Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan 

huis verspreid in een oplage van 600 stuks in  

de Rochusbuurt.

Redactie:
Bregje, Inge, Johan, Kimberley, Koert en Maarten

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:  Paul

Produktie:  Puntscherp

Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
St. Jorislaan:  11 en 25 juli  

8 en 22 augustus
Rochusbuurt:  6 en 20 juli  

3, 17 en 31 augustus
Groene bak
St. Jorislaan:  4 en 18 juli  

1, 15, 29 augustus
Rochusbuurt:  13 en 27 juli  

10 en 24 augustus
Oud papier
12 en 26 juli, 9 en 23 augustus
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

ZAterAg 26 Augustus  
  Buurtfeest

ZAterDAg 2 septemBer 
�� �Buut�EEttafEl�‘Ôs�schoën�limBurg’�met ZonDAgse soep, Zoërvleis met verse frieten en koffie met eigesgeBAkken vlAAi. 

ZAterDAg 7 oktoBer 
 Buut eettAfel
 repAir CAfe

DonDerDAg 12 oktoBer   nAtionAAl integrAtie Diner

ZAterDAg 4 novemBer 
 running Diner
 repAir CAf


