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Nieuwjaarsborrel in reprise
door Koert Linders

Zodra je binnenloopt volgt er een golf aan begroetingen. Hoofden die
draaien en knikken, handen die geschud worden en wangen die elkaar
beroeren. Een herhaling aan binnensmondse begroetingen die eindigen
met een jaartal, 2018. Ik geloof dat iedereen mij weer een mooi nieuwjaar
heeft gewenst. Na een glaasje chique prik, volgt een wijntje, wit want het
is nog middag.
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Ieder jaar een ritueel dat voor mij nog
geen
echt
ritueel
is:
de
Rochusbuurtnieuwjaarsborrel. Dat blijkt
voor veel buurtbewoners zo te zijn, en
voor velen ook niet. Ik zal geen namen
noemen, maar verschillende hoofden
knikten niet, vanwege afwezigheid. Ik
miste ze al wel. En dat voelt knus.
Uiteraard blijkt de harde kern vrij hard.
Onbekende gezichten heb ik niet veel gezien en dat geeft ook de vertrouwdheid
aan van de Buut als centrum voor het
centrum van de buurt. Iedereen is welkom. Zeker op zo’n gezellige borrel.

aantallen, maar vooral in de behoefte iets
voor elkaar te kunnen betekenen. Samen
leven, werken, leren, wonen en natuurlijk
borrelen. Uiteraard mede dankzij de
buurtvereniging en haar bestuur.

De eerste borrel van het nieuwe jaar is
ook bij uitstek de gelegenheid om alle
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
Alvorens dat te doen, nam buurtvoorzitter Jolanda Voskes het woord om het
overige bestuur te verontschuldigen voor
hun afwezigheid. Zo blijkt maar weer dat
rituelen vaak veel vaster zijn dan verwacht. Waar onze vorige voorzitter
Carlijn nog onrustig haar briefje vasthield om niets te vergeten, hield Jolanda
het kort. Na het bewieroken van de door
haar zelf graag gevisiteerde Buutvrij,
complimenteerde ze de andere buurtactiviteiten welke 2017 rijk was. Een prachtige prestatie voor ons kleine buurtje. De
kracht zit ‘m duidelijk niet in de

Om 17.00u piept mijn telefoon ‘Wat
doen we met eten pap?’ Waarna ik mijn
conversatie vervolgde in de afrondstand.
De mevrouw van de Bingo wenste me
nog snel even alle goeds voor 2018, en
ook de lokale restaurateur, wiens naam
overeenkomst met een Eindhovens
wokrestaurant, schudde vrolijk mijn
hand. Vervolgens opnieuw een bericht
op mijn scherm. 18.30u : ‘Ik heb honger.’
Geen probleem, de middagborrel liep
ten einde. Lopend naar de deur liepen er
nog wat nieuwjaarswensen en afscheidswoorden uit mijn mond, waarna ik de
kou in dook, in de overtuiging dat ook
dit jaar de Rochusbuurt mijn honger naar
buurtgevoel weer zal stillen.

Daaraan denkend nam ik een Leffe
blond, die nog voor guldenprijzen de
toog over gaat. Ik kletste nog nog wat
met de mevrouw van Repair Cafe, ik
schudde de hand van een oud-Rochusbuurt bewoner en zag (hoe vertrouwd
voelt dat) de man met de FC Eindhovensjaal aan tafel zitten.

Toen Inge aankondigde te gaan
stoppen bij onze redactie, omdat
ze naar een andere wijk is verhuisd, heerste er een soort ongeloof binnen ons clubje. We hebben
onze ogen dichtgeknepen en
gezwegen, in de hoop dat deze
vervelende boodschap slechts een
nachtmerrie zou blijken te zijn.
Want Inge was het afgelopen jaar wel een
rots in onze branding. Ze leidde onze
vergaderingen, registreerde netjes ieders
beloftes en zat de laatbloeiers op de hielen zodat ze alles op tijd zouden inleveren. Bovendien bracht ze mooie verhalen
en röring in de tent. Geen saai moment
als Inge in de buurt was!
Toch is het zo. Géén Maarten-grap (die
7 x zijn vertrek aankondigde, maar niet
ging), maar een heus afscheid. Een stap
die we allemaal wel eens willen, maar niet
durven te maken. Want zonder redactie
geen Rochusnieuws. En stiekem is dat
best veel werk. Handen (en een computer) zoals die van Inge, wisten dat wat
te verlichten. We gaan haar dan ook
ontzettend missen!
Inge, dank je wel voor je inzet, je humor,
je volharding en liefde. We gaan, tegen
beter weten in, vervanging voor je
zoeken. Beloof je ons dat je zo nu en dan
nog eens binnenwandelt op de
vergaderingen? Niet omdat het moet,
maar omdat het kan?
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tel: 06 23 70 27 30
tel: 06 34 71 03 34

Yolande Voske 
Gijs van Stiphout
info@rochusbuurt.nl
www.rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

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

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

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
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14040

Redactioneel Rochusnieuws 162
Elke keer bij de redactievergadering is er een soort stress. Het plannen van een datum
is soms al lastig. En toch lukt het elke keer om elkaar te enthousiasmeren, met een
volle krant als resultaat. Het blijft soms een beetje achter de schermen werken, en
toch zijn er ook de pareltjes van de lokale journalistiek. Er wordt serieus gewerkt.
Het interview door Johan laat zien hoe onze buurt bestaat uit mooie mensen met interessante verhalen. Natuurlijk zijn er de vaste rubrieken waar elke keer een redacteur
hard trekt aan mensen uit de buurt om hen te motiveren de info of copij tijdig in te
leveren. En dan zijn er de veranderingen van ‘huishoudelijke aard’, die de redactie
wakker schudt. Inge van Vuuren, als redactielid bijna 2 jaar actief, verhuisde uit de
buurt, en verliet daarmee ook onze redactie. Een inspirerende, en vooral agenderende collega redacteur die ik zal missen om de humor en het plezier tijdens de
vergaderingen.
De dynamiek van een kleine buurt is dat er minder vaak dingen veranderen, maar
veranderingen hebben een grotere impact. Het is niet alleen daarom dat we weer
versterking zoeken op de redactie (meld je aan!) maar ook de parkeerproblematiek de
buurt in rep en roer heeft gebracht. Misschien dat de tijden van ingezonden brieven,
als uiting van buurtdemocratie gaan herleven. Dus stuur uw bevlogen brieven naar
de redactie. Op Facebook ruikt het al een beetje naar pamfletten en manifesten, dus
we kunnen het nog wel..
Een goede samenwerking, naar elkaar luisteren en debatteren worden dan weer
talenten zijn die ons tot elkaar zullen brengen. Charles Darwin zei al, het zijn niet de
sterkste die zullen overleven, maar het zijn degenen die zich het best kunnen
aanpassen aan veranderingen. En daarom zal onze buurt het ‘overleven’. Ondanks
alle veranderingen op de Hertogstraat-Vestdijk, de Geldropseweg, de Willem van
Hornestraat of het Romerohof. En ondanks een veranderende redactie, want
nieuw bloed doet stromen.
Koert

Kopij voor het Rochusnieuws?

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

Repair Cafe repareert
2018 tegemoet

door Koert

Een plastic tas vol kapotte spullen. Het lijkt de standaard outfit van
bezoekers van Repair Cafe Stratum. Zo kom ik ook de Buut binnen. Het
is zaterdag, de laatste van de maand. Dé dag waarop de ‘handige jongens
en meiden’ in de startblokken staan om spullen te repareren. Het blijft
een functionele middag met draadjes, solderen, moertjes en stikseltjes.
De weg naar Repair Cafe blijkt toch altijd
langer dan gedacht. De plastic zak ligt
veelal enkele maanden te wachten op
aanvullende spullen. Zo ook deze keer
waren verschillende repair cafe middagen gepasseerd.
De vintage koffiemolen is een erfstuk
van mijn moeder. Hij hapert. De bonen
worden niet regelmatig gemalen, en dat
komt de smaak niet te goede. Hier moeten handige handen aan
Na inschrijving, mag ik direct doorlopen
naar de tafel van John. John woont in het
Witte Dorp, en was jaren daar de handige
‘jongen’ vertelt hij. Dat blijkt waarheidsgetrouw te zijn. De schakelaar van de
koffiemolen functioneert na wat geduw,
getrek en gebuig aan een contactpuntje.
Het molentje draait, en twee blije gezichten kijken elkaar aan, gelukt!

Een tweede object verlaat de plastic tas.
Een espresso-apparaatje. Ook ouderwets. De lekkage van het waterreservoir
proberen we samen te dichten door de
moeren vaster aan te draaien. Het draaien lukt, maar bij thuiskomst blijkt dat de
lekkage niet is gedicht. Nog niet gedicht,
want volgende laatste zaterdag van de
maand, staat John en zijn collega’s weer
klaar. Misschien ben ik er dan weer, om
samen verder te prutsen. Of misschien
wacht ik nog even op wat meer vulling in
de plastic zak.

tel: 14040

Begin april 2018 verschijnt nummer 163 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met vrijdag 23 maart a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Terwijl we samen bezig zijn, wisselen we
wat verhalen uit. En wederom blijkt het
dorpse karakter van de buurt van toepassing: ik ken John’s vrouw, een beetje. En
dat geeft direct het vertrouwde gevoel
van ‘samen’. Gastvrouw Ine schenkt ondertussen moederlijk koffie en glühwein
aan bezoekers. Het is tenslotte bijna
oudejaarsavond.

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

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

Februari 2018 | Rochusnieuws 162 | pagina 3

Zin om 1
keer per
week
recreatief te
volleyen?
Dat kan. Wij hebben nieuwe leden
nodig.
Als je zin hebt kom eens langs.
We spelen elke woensdag van 20.00 tot
21.00 uur
In de gymzaal aan de Tuinstraat in
de Rochusbuurt.
Meer weten? Mail dan naar:
volleybal@reijnierse.eu
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KidzzzzTalk estafette Kinderpagina!!
In onze vorige editie werd Liv door Cato opgeroepen het estafettestokje voor
kidstalk over te nemen. Hier zijn haar antwoorden op onze vragen:

bewegen. En technisch en begrijpend
lezen!
Eten: Stampot, sushi en spaghetti en
appeltaart en druiven
Vakantieland:

Marokko en Frankrijk

Snoep:

Zure matten!
Kleur:

mint groen
Dier: stokstaartjes en mijn poes Pip

Wie ben je?

Ik ben Liv van Kollenburg
Hoe oud ben je? Zeven en een half
Wie zijn je ouders, zusjes of
broertjes?

Mijn papa heet Koen en mijn mama
Maaike, Flo is mijn zus en Storm mijn
broer.

Naar welke school en klas ga je?

Ik zit op de Hasselbraam in groep 4

Wat is je lievelingsLes:

Gym en buitenspelen, dan kan ik lekker

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

Tv-programma:

Jill en Wie is de Mol?

Waarom? Omdat er lieve mensen
wonen en er zijn leuke dingen om te
doen.

Waaraan heb je een hekel?

Wat wil je later worden? Juf of in

Wat zijn je hobby’s?

Wie wil je de volgende keer in de
kidstalk? Mijn broer Storm!

Pesten

Dansen, piano spelen en tekenen/
knutselen
Wat is een goede/slechte eigenschap? Mijn goede eigenschap: Ik

maak graag cadeautjes voor een ander.
Mijn slechte eigenschap: Ik moet snel
huilen
Van welke muziek hou je? Spice

girls, kinderen voor kinderen en
Beyoncé

een restaurant werken.

Er liggen veel takken in de speeltuin na de storm van 18 januari!
Maak er iets moois van met leuke tape en touw ;-)

De
klas uit!
Jantje zit in de klas en zegt: “broem broem broem broem”

Dus de juf zegt: “Jantje wil je even ophouden?”
Waarop jantje door blijft gaan: “broem broem broem broem”
En dan zegt de juf: “Jantje, ga nu maar na de gang!”
“Nee” zegt jantje “dat kan niet, want mijn benzine is op!”

Los jij deze rebus op?
In de Droomwereld ben je thuis!
Al ruim 16 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:
• Dagopvang
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang
• Gecertificeerde VVE-opvang
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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Storm in de wijk
Door Bregje van Wetten

Een samenwerking tussen Humanitas Eindhoven
en Rode Kruis Eindhoven

Meedoen als taalcoach?
Het is dinsdagochtend, bijna 10 uur en mevrouw Hasan zoekt haar spullen bij elkaar. Haar taalcoach, mevrouw De
Vries, zal zo bij haar aanbellen. Ze gaan vandaag oefenen hoe zij het gesprek over haar dochters rapport met de
leerkracht kan voeren. Zij heeft zin in de les.
Net als mevrouw Hasan, volgen er op dit moment meerdere wijkbewoners uit de
Rochusbuurt taalles, maar dan in groepsverband. Daarbij krijgen ze taalondersteuning van
een taalcoach, een vrijwilliger.
Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan nieuwkomers in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en
daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving. Het
doel is participatie; de verbetering van de taalvaardigheid is
daartoe het middel.
De taalondersteuning wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. Er wordt gewerkt vanuit het participatiedoel
van de deelnemer en taal wordt daarin als middel gebruikt om
dat doel te bereiken. Het contact tussen de deelnemer en de
taalcoach is wekelijks (2 aaneengesloten uren) voor een periode
van 6 maanden
Vanwege de grote taalvraag, zijn we op zoek naar taalcoaches
die onze deelnemers 1-op-1 of in groepsverband willen
begeleiden. Wat we zoeken in een taalcoach is inlevingsvermogen, geduld en affiniteit met de doelgroep en een goede
beheersing van de Nederlandse taal. Wat we aan de taalcoach

te bieden hebben is een mooie ervaring die veel voldoening
geeft, bijzondere ontmoetingen met mensen uit andere
culturen, trainingen, workshops en themabijeenkomsten.
Spreekt ‘Meedoen in de Wijken’ jou aan en past taalcoach-zijn
bij je, laat dan je gegevens achter door het aanmeldingsformulier op onze website:
http://www.meedoenindewijken.nl/taalcoaches/ in te
vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Voor eventuele vragen en nadere informatie kun je bellen met
Anne Marie Jansen, coördinator taal via nummer 040-2443311
(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.0016.00 uur).
Voor meer informatie bezoek onze website”
www.meedoenindewijken.nl.

Best heftig was het, de storm op 18 januari! En laat dat nou net de dag zijn dat de grijze bak
naar buiten moest.. In onze straat-app ging het al snel los. Een aantal van ons was thuis aan
het werk en we zagen letterlijk de stormkracht toenemen. Als ik op een moment boven uit
het raam kijk, zie ik de bomen in de speeltuin gevaarlijk onze kant op hellen. Niet aanstellen, dacht ik nog. Een boom waait zomaar niet om.
Dramatischer in onze straat is het beeld van tenminste
15 omgewaaide grijze containers. Deksels open, huisafval
wat met zakken tegelijk door de Hoefkestraat schuift. En
dat, terwijl diezelfde ochtend nog gemeentewerkers met
een prikstok de speeltuin hebben schoongemaakt! Heb je
dat filmpje gezien van die meneer met de bladblazer? Nou
dat dus, gewoon bij ons in de straat mensen! Dezelfde
ochtend nog.
Ik bel met de buurvrouw. Wat moeten we hiermee? Gaan
we naar buiten om de bakken op te rapen? Dat heeft geen
enkele zin, concluderen we al snel. Tenslotte zouden ze
direct weer omwaaien. Misschien zó neerleggen dat de
wind ze niet makkelijk grijpt? Eerlijk is eerlijk: een goed
idee, maar veel te laat. De wind was er al lang en de meeste
zooi was al tientallen meters verder door de straat
geschoven. En nu ben ik best bereid met onze eigen
verworven prikstok (is eigenlijk een knijpertje, maar dat
terzijde) wat puin te ruimen, maar om nou de inhoud van
15 grijze containers bij elkaar te rapen is niet iets wat
ik graag doe op mijn thuiswerkdag..
We besluiten te kiezen voor een passieve doch veilige
houding en wachten af tot de storm gaat liggen. Intussen
komen de helden van Cure de straat in gesjeest. Nog nooit
waren zij er op donderdag zó vroeg. Toeval of bewuste
keuze? In elk geval fijn. Want nu ook de laatste beetjes afval
netjes uit de containers zijn geklopt, gewoon in de
vuilniswagen waar het hoort, kunnen de bakken terug naar
onze veilige achtertuinen.
En nog vóór ik in actie kan komen, hoor ik het gebolder
van de wielen. Ah, dacht ik, de buurvrouw heeft ook gezien
dat de bakken zijn geleegd. Ik ga haar snel helpen!
Maar eenmaal buiten blijkt het Jan Slikker te zijn die
ingegrepen had. Waarschijnlijk had hij op de drempel staan
wachten, want hij was er rap bij! Keurig netjes lagen de
containers op een rij in de speeltuin. Zó gepositioneerd dat
de wind, die nog altijd wel stevig woei, er geen vat op kon
krijgen. Aan mij enkel nog de taak om ze de juiste tuin in
te slepen waar ze verdekt konden worden opgesteld (of
tijdelijk in onze eigen tuin tot de kust veilig was). Het was
een bewogen dag!
En toen ik later de filmpjes op internet voorbij zag komen
van de schade elders in het land, was ik wel blij dat het
bij ons bij omgewaaide containers was gebleven. De angst
voor omvallende bomen in de speeltuin was helemaal niet
zo overdreven gebleken!
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Rakelingen (1)

De komende nummers gaan we uit de geschiedenis van de Rochusbuurt (en omgeving)
oud nieuws oprakelen. Dat doen we deels aan de hand van historisch kaartmateriaal
en deels aan de hand van eerdere publicaties in het Rochusnieuws.

In gesprek met:

Boudewijn
Hermans

Een spoorlijn in de Rochusbuurt.
Lang geleden heeft er een heuse spoorlijn gelegen in de
Rochusbuurt.
Daarbij ging het niet om het soort spoorlijn zoals dat
bijvoorbeeld tijden lang door Gestel naar Valkenswaard en
verder ging. Dat was een gewoon “normaalspoor” en bedoeld
voor zowel goederen als personen van en naar Neerpelt (en in
België verder naar Luik). Dat is nog bekend als het Bels lijntje
en het heeft ongeveer een eeuw bestaan, vanaf 1866. In 1963
zag een (toen nog schaarse) automobilist nog bijna kans in zijn
Kever op de overweg in de Willemstraat onder de Belgische
locomotief te belanden. Maar in 1967 was er alleen nog maar
een restantje vanaf het naoorlogse hoogspoor tòt aan de
Willemstraat over (was dat nog voor “Philips Nederland”?).
De rest van het spoor had toen plaats gemaakt voor de
Vonderweg, een bredere Hagenkampweg enz. Restanten ervan
zijn nog her en der te zien: een overwegwachtershuisje aan de
Hoogstraat, opnieuw een “Spoorlaan” ertegenover, afwijkende
vegetatie op de hei / in het bos in Waalre enz. Het heette niet
alleen maar Bels omdat het richting België liep, maar het was
ook een initiatief van en eigendom van een Belgische onderneming. Het viel zelfs onder de Belgische spoorwegregels.
De reden van dat Bels-zijn zat hem erin dat die Belzen veel
sneller dan de Ollanders door hadden hoe belangrijk die
nieuwe ijzeren weg zou worden (voor zowel economie als ook
militaire toepassingen).
Het had tot 1866 geduurd voor de spoorlijn vanuit Tilburg
(eindelijk) doorgetrokken was naar Helmond in de richting van
Duitsland. En in datzelfde jaar waren de Belgen hier ook al.
Dat die lijn Tilburg - Helmond toch nog via Eindhoven
loopt, heeft de nodige moeite gekost van de plaatselijke
bestuurders, maar men had nèt op tijd nèt genoeg geleerd van
het “missen van de boot” met betrekking tot het tracé van de
Zuidwillemsvaart. Daardoor had Eindhoven in de jaren tot
1844 op eigen houtje zijn eigen (doodlopende) zijtak
moeten graven: het Eindhovens kanaal...
Maar aan de andere kant: al in 1866 had Eindhoven
voor elkaar waar menig Franse burgemeester tegenwoordig stiekempjes van droomt: wel een TGVstation maar vooral geen TGV-lijn op gemeentegebied:
Het nieuwe treinspoor en zelfs het station lagen
geheel op andermans terrein (Woensel). Toch heette
het station Eindhoven. Het succes werd in 1874
compleet met de annexatie van precies dat strookje
Woensel.
Nee, het spoorlijntje in de Rochusbuurt heeft maar
eventjes bestaan. Het was een smalspoorlijntje, alleen
voor goederen, en die goederen kregen allemaal een
enkele reis.
In 1884 werd begonnen aan de bouw van een nieuwe Joriskerk, die de vervanging moest worden van het oude
middeleeuwse kerkje aan de Kerkstraat (ongeveer op de plek
waar nu de noordflank van de Wilgenhof staat). Het oude
kerkje had geen toren, maar ernaast stond een luihuis of

klokkenhuis (nee, geen klokhuis...) met de luidklokken. De
nieuwe kerk moest veel groter worden en dus waren er enkele
honderdduizenden bakstenen voor nodig, zoals nu nog steeds
met enige moeite geverifieerd kan worden. De bouw duurde
tot in 1885.
In die tijd waren buitenwegen maar zelden een “straatweg”
maar eigenlijk altijd “landweg”. De uitzonderingen daarop zijn
dan ook makkelijk te vinden, want apart genoemd: Het uitgebreide “verlengde” van de Stratumsedijk was al heel lang
bekend als de Steenweg van Luik naar den Bosch. Op de eerste
topografische kaart van Nederland is de weg van Eindhoven
naar Geldorp (sic) expliciet gemarkeerd als Grintweg. In 1832
was dat nog gewoon een land-/zandweg, en pas in 1872 werd
het een echte verharde straatweg.
De aanvoer van al de benodigde bakstenen (en het overige
bouwmateriaal) was dus bepaald geen vanzelfsprekendheid.
De aannemer koos voor een smalspoorlijntje vanaf het
Eindhovens kanaal met paardentractie als locomotie. Geen
wegen dus, maar waterweg en spoor. Of het aan notabelen
onder elkaar gelegen heeft, weten we niet, maar de vergunning
voor het spoortje was binnen twee weken gepiept. Het tracé
liep over de - toen veel langere - Voorterweg vanaf het kanaal
ergens buiten de huidige rondweg (tegenwoordig “ring”),
verder over de toen informeel als Korte Voorterweg bekend
staande Pastoor Dijkmansstraat, en tenslotte over de (latere)
Kerkstraat (nu een deel van de Jorislaan).
Er zijn uw buurtrakelaar geen foto’s bekend van dit
Jorishavelijntje.
Fl SanRagel

Bronnen o.a.:
- F van Bergeijk, Rochusnieuws nr 10 t/m 16 1996-97
- (...) in de Groote Oorlog, Het Eindhovens Bels lijntje, G Strijards 2014

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Boudewijn is bij vele buurtgenoten bekend als zijnde de man
die met een blindegeleidestok in en door onze buurt wandelt.
Het idee voor een interview ontstond tijdens een ontmoeting tussen Boudewijn en onze buurtvoorzitter
Yolande. Zij bracht het idee aan bij de redactie en zo is het gekomen dat ik op een winterse avond door
Boudewijn bij hem thuis aan de Stratumsedijk, wordt ontvangen.
Wat is de reden waarom je graag geïnterviewd wil worden?

“Ik word vaak aangesproken door de mensen op straat. Die
vragen me dan of het allemaal wel lukt en of ze me kunnen
helpen. Meestal is dat niet nodig en hoewel mensen het goed
bedoelen kan het voor mij best vervelend zijn als ik vaak moet
uitleggen wat ik wel en niet kan. Ik dacht dat een interview in
de Rochusnieuws kan helpen om anderen duidelijk te maken
wat er bij mij speelt”.
Je bent slechtziend.

“Ja, zeg maar zeer slechtziend. Daar ben ik mee geboren,
overigens net zoals één broer van me. Het betreft een zelden
voorkomende genetisch bepaalde aandoening.
Ik ben aan mijn linkeroog blind en mijn zicht aan mijn rechteroog is beperkt tot ongeveer 15% scherpte en een kwart
gezichtsveld”.
Zijn je klachten door de tijd heen hetzelfde gebleven?

“Nee. Tot twee jaar geleden waren mijn klachten stabiel.
Eigenlijk deed ik zowat alles, had mezelf ook trucjes geleerd
om mezelf zo goed als mogelijk te redden. Ik heb bijvoorbeeld
gevoetbald, ging naar PSV kijken en liep ook zonder stok.
Twee jaar geleden nam mijn zicht af. Daarbij kreeg ik last van
vlekjes in mijn gezichtsveld, net zoiets als sneeuw op een
televisiescherm. Veel dingen die eerst nog wel gingen kon ik
niet meer en ook werd ik bang dat ik mijn hele gezichtsvermogen zou gaan verliezen. Het ging niet goed met me en toen heb
ik hulp gezocht. Ik kwam uiteindelijk terecht bij een revalidatiecentrum in Apeldoorn, speciaal voor mensen die blind of
slechtziend zijn”.
Wat hield je revalidatie in?

Het overwegwachtershuisje van het Bels lijntje (hier in 1902) op de hoek
Hoogstraat - Hagenkampweg staat er nog steeds, maar is niet meer
bereikbaar op het opgegeven telefoonnummer dat in zwartbonte
koeieletters op de gevel prijkt

“De revalidatie in Apeldoorn was heel intensief. Ik ben daar
een half jaar lang vier dagen per week geweest. Ik kreeg
verschillende therapieën, eigenlijk allemaal gericht op leren te
leven met mijn beperking. Ik heb geleerd om met aanpassingen
met een computer te kunnen werken. Door spraakondersteuning en vergroting lukt dat nu goed. Daarnaast kreeg ik ergotherapie en ook mobiliteitstraining. Als je wil reizen met het
openbaar vervoer bijvoorbeeld moet je je OV pas telkens laten
scannen, dat valt nog niet mee. Technieken die het voor
anderen makkelijker maken zijn voor blinde of slechtziende
mensen vaak juist ingewikkeld.
Ook had ik tijdens de revalidatie veel aan de lotgenotencontacten. Normaliter spreek ik zelden of nooit iemand met vergelijkbare problemen dus was het heel fijn om mensen te
ontmoeten die mij begrijpen, en andersom natuurlijk ook”.

Wat vond je moeilijk tijdens je revalidatie?

“Ik was er altijd op gericht mezelf te redden en het alleen te
doen. Ik besefte op een gegeven moment dat het anders moest.
Daar kwam ik wel moeilijke dingen in tegen. Hulp vragen en
ook het met een blindegeleidestok gaan lopen waren bijvoorbeeld wel grote stappen. Nu kost me dat geen moeite meer”.
We zien je regelmatig op de weg door de buurt lopen met je
blindegeleidestok.
“Precies. En daar krijg ik veel vragen over. Het heeft ermee te
maken dat de stoep smal is en dat ik er van alles kan tegen
komen wat ik niet zie. Bijvoorbeeld een paaltje, oud papier, een
bloembak, fietsen, enzovoort. Daar kan ik me dan ongelukkig
aan stoten en daarom loop ik liever op straat. Daarbij is het fijn
dat het éénrichtingsverkeer is in deze buurt en bovendien hoor
ik auto’s goed aankomen.
Ook is het zo dat ik geleerd heb te vertrouwen op anderen.
Ik kan niet alles voorkomen en hoop erop dat mensen rekening
met me houden. Daarvoor is de stok wel belangrijk, dat is een
middel om me kenbaar te maken”.
“Helaas is zo dat de vlekjes in mijn gezichtsveld per dag in
ernst kunnen verschillen. Dit maakt dat ik soms sneller en
soms langzamer mezelf voortbeweeg. Helpen kunnen anderen
me niet, behalve dat mensen me de tijd geven om bijvoorbeeld
over te steken”.
Hoe gaat het met je momenteel?

“Het gaat me best goed. Ik werk 24 uur bij een bedrijf in
Hapert, in de administratie. Wat ik geleerd heb tijdens de
revalidatie komt me daarbij goed uit.
Ik ben blij met mijn appartement waar ik nu 9 jaar woon en
vind het fijn in deze buurt. Alles is dichtbij en dat is zeker voor
mij wel gemakkelijk. Enigste nadeel is dat het in deze omgeving
wel wat druk kan zijn. Als ik naar de stad ga om te winkelen
kost me dat een boel energie. Toch onderneem ik sinds de
revalidatie weer een stuk meer. Zo ga ik binnenkort voor de
eerste keer in veertien jaar naar een wedstrijd van PSV, op een
speciale plek waarbij er voor commentaar gezorgd wordt. Mooi
toch!?”
“Ik ben nu 34 jaar. Da’s natuurlijk nog jong. Ik maak me soms
zorgen, vraag me af hoe het allemaal zal moeten gaan als ik
mijn zicht helemaal zou verliezen. Maar ik probeer me zoveel
als ik kan te richten op het leven van vandaag”.
Dank je wel Boudewijn voor dit interview, Johan.
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BOBLINE
hair & beauty
• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service

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

‘Vraag het de
buurtvakman’

In deze nieuwe rubriek bieden we jullie de mogelijkheid om aan de
buurtvakman (dus winkels en bedrijven uit de buurt) vragen te stellen.
Vragen waar je misschien al langer mee rondloopt. Of vragen over het
bedrijf zelf, zodat we een kijkje krijgen in de achtergrond van het bedrijf.
Dus aarzel niet, stuur je vraag in naar de redactie rochusnieuws@gmail.
com en wij zoeken het voor je uit!

Deze keer kregen we vragen opgestuurd van Mirjam Naninck die gaan over de Bottleshop.
Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
vrij 8.30 - 21.00 uur
Het aller mooiste van ons werk is dat we onze gasten iets
za Vraag
8.301- 17.00 uur
mogen laten proeven dat echt lekker is. Of iets dat echt indruk
Regelmatig koop ik een goeie fles wijn in jullie winkel. Een
www.boblinehairandbeauty.nl
maakt. En vaak hoeft dat niet eens duur te zijn! We zien
fijne zaak! Maar de afgelopen jaren zijn zoveel leuke winkels
regelmatig dat onze klanten oprecht verrast of enthousiast zijn
aan die kant van de Geldropseweg gekomen en daarna toch
over een wijn of een bijzonder bier. Dat geeft toch enorm veel
weer verdwenen. Zijn jullie blijvers?

Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Dank voor het compliment! We zijn inmiddels ruim twee jaar
(alweer) gevestigd aan de Geldropseweg. Ook voor ons is het
starten van een nieuw bedrijf natuurlijk geen gemakkelijke
onderneming, dat is het voor niemand denken we. We zijn wel
heel bewust op deze plek gevestigd, juist omdat de straat is
omringd door leuke wijken. Ons doel is om met onze aanwezigheid de straat gezelliger maken en een leukere plek te
kunnen creëren voor de dagelijkse boodschappen. Dit werkt
ook voor andere winkeliers versterkend en uiteindelijk hebben
de buurtbewoners hier dus het meeste profijt van. Win win
win! We zijn daarom ook erg benieuwd naar het effect van het
opknappen van de Geldropseweg. Wanneer het ook gebeurd,
dit moet een positieve bijdrage leveren aan onze mooie buurten! Of we blijvers zijn? Dat hopen we natuurlijk van harte!
Vraag 2
Jullie weten me altijd te vertellen hoe een wijn smaakt.
Proeven jullie alles? Hebben jullie het diploma oenoloog
(wijndeskundige)?

•
•
•
•
•
•
•

Amy Deluxe Shisha’s en accessoires • Shisha stones• Shisha tabak • Kooltjes
Waterpijpen (glas en acryl) • Diverse Shisha’s 1/2/3 of 4 slangen vanaf 12,50
Vaporizers • Puurpijpjes • Grinders • Rolling books
Wierook 50 diverse geuren 20 sticks 1,00 • E-sigaret en E-liquids diverse smaken
Rolling papers en tips • Cones • Fillingsystems • Greengo tabak
CBD olie en E-liquids met 100mg CBD • Zaadjes • Truffels en Kweeksetjes
Herbal energizers • Cadeau artikelen • en nog veel meer leuke artikelen!

Dinsdag t/m Zaterdag

Dat klopt. We vinden het super belangrijk om je te kunnen
adviseren. Weten waar je het over hebt is in onze ogen een
belangrijk onderdeel daarvan. Alles wat er bij ons in de winkel
staat is geproefd inderdaad. Er is in zowel wijn als bier een
enorm aanbod op de Nederlandse markt. Wij proberen in elke
prijscategorie het (in onze ogen) beste wijn of bier te selecteren
voor onze winkel. We zijn een kleine maar onafhankelijke
wijnkoper. We kunnen daarom inkopen wat we willen en zitten
nergens aan vast. Hierom zijn we continu op zoek naar nieuwe
aanwinsten of verbeteringen. Het kan dus zijn dat we op een
vakbeurs of een proeverij bij een importeur ruim 100 wijnen
doorproeven op een middagje. Dit klinkt veel maar door veel
trainen lukt het om het kaf van het koren te scheiden. Erwin is
Register Vinoloog van de wijnacademie, Frank heeft zijn
Wijnbrevet en is daarnaast gediplomeerd Biersommelier. Er is
dus kennis genoeg in huis om te weten waar we het over
hebben!
Vraag 3
Jullie hebben allebei altijd goeie zin. Nooit een baaldag?

Dat klopt! En laat dit een wijze les zijn voor iedereen: Doe iets
waar je plezier in hebt! Dan ga je nooit met tegenzin naar je
werk.

voldoening?!

N.B.: Leuk is, dat jullie mij bij binnenkomst altijd vragen:
“Hoe gaat het met U?” Dat vragen ze in geen enkele andere
winkel.... Dat zorgt ervoor - naast de prima wijnen natuurlijk dat ik altijd terugkom en ook veel mondelinge reclame maak
voor de Bottleshop! Haha! Wat leuk! (Wij vinden het fatsoenlijk en overigens heel normaal om iemand te groeten)
En wij van de redactie hadden ook nog enkele vragen.
Vraag 4
Wat zijn de beste druiven die goed gedijen in de Rochusbuurt?

De Rochusbuurt drinkt in de zomer graag frisse witte wijnen
van Sauvignon Blanc of een Spaanse Verdejo. Het valt ons
trouwens ook op dat de Rochusbuurt gek is op een lekkere
mousserende wijn! Maar ook een wat vollere Chardonnay gaat
er graag in. Voor de rode wijnen gaan de Franse Malbec, de
Italiaanse Primitivo en Tempranillo uit Spanje aardig gelijk op.
Eerlijk gezegd bedoelden we eigenlijk “Welke druivenplant
gedijt het beste in de Rochusbuurt voor het maken van wijn?”
Maar dit antwoord is handig mocht je iemand in onze buurt
een fles wijn cadeau willen doen.
Vraag 5
Waarom gaat eigenlijk je hartslag omhoog bij het drinken van
rode wijn?

Hoewel we vermoeden dat het in dit geval door enthousiasme
ontstaan zal zijn zie je dit soort fenomenen ontstaan bij
overmatig gebruik. We raden daarom altijd aan om in plaats
van heel veel, een keer iets heel lekkers te drinken!
Bij deze wil ik Mirjam Naninck voor haar vragen en de heren
van de Bottleshop voor hun antwoorden bedanken.
Marcel

Heb jij bijvoorbeeld een vraag over het stomen van kleding, over hair and
beauty, over schoenlappen of bloemschikken? Dan is de kans groot dat
het antwoord dichterbij is dan je denkt. Stuur je vragen vóór 6 Maart naar
de redactie en wij gaan op zoek naar de antwoorden!
rochusnieuws@gmail.com

pagina 12 | Rochusnieuws 162 | Februari 2018

Februari 2018 | Rochusnieuws 162 | pagina 13

Bib ’n Tucker is er voor álle mannen, ook die uit de Rochusbuurt

‘Het moet vooral ook
lekker zitten’
Een nieuw gezicht in de wijk is altijd leuk. Zeker als dat nieuwe gezicht
komt met een vrolijke babbel en positieve levensstijl. Als ik voor het eerst
bij Bib ’n Tucker binnenstap en kennis maak met Wilma Harks, kan ik al
snel de conclusie trekken dat de Rochusbuurt een fijne buurtgenoot rijker
is geworden.
Helemaal vreemd is ze niet. Wilma komt van de
Voorterweg en is daarmee amper een vreemde in de
wijk te noemen. Op de Voorterweg runde ze, vanuit
haar de garage van haar man, een winkel in stoere
mannenkleding. ‘Kleding die lekker zit!’ vult ze me
aan, want daar gaat het om bij Wilma: kleding van
mooie kwaliteit die gewoon lekker zit. En dat voor
alle mannen, ook die met een grote maat.
‘Vroeger stonden we veel op evenementen.
Aanvankelijk met een behangtafel en een paar kledingrekjes van Ikea, maar later
met een uitgebreide stand.
Zelfs met houten vloer en paskamer’. De stijl van de kleding
is die van skaters en bikers, en
de stijl van mannen die aan auto’s sleutelen. Eenvoudig, stevig, en steeds modieuzer.
Merken als Dickies en Brixton
vullen de schappen. Nu niet
meer alleen die van de stand,
maar ook die van de stijlvolle,
gezellig ingerichte winkel aan
de Geldropseweg.
De winkel trekt klanten aan uit
heel de wereld. Dat is niet gek, want ze stond op
grote evenementen in heel Nederland, België,
Duitsland, Engeland etc.
Klanten die ze daar aan zich
wist te binden komen nu ook
naar
haar
winkel
in
Eindhoven.
‘En
als
ze
komen
Elke vrijdag wordt de Buut van
is dat nooit alleen voor nieu17.00 tot 21.00 uur voor alle
we kleding. Ze komen ook
buurtbewoners opengesteld voor:
voor een kop koffie of glaasje
wijn en een praatje. En ze
weten dat ik heel eerlijk ben,
altijd met ze mee denk en ze
écht help. Dat maakt dat ze
terug blijven komen’. Dat de
mannen van ver komen vindt
ze niet raar. ‘Het gáát ze helemaal niet om de nieuwe
kleding. Het gaat ze vooral
Voor een praatje, een drankje of… Niks moet, alles
mag, dus als je wensen of leuke ideeën hebt,
om de rit hier naartoe. Vaak
schroom niet, leg het voor en dan bekijken we of
komen ze in groepen, met de
het te realiseren is.
auto of motor. Dan is de reis
Tot vrijdags!
al een uitje op zich!’

BUUT VRIJ

BUUT VRIJ

Toch blijven de mannen uit de wijk nog een beetje
weg. ‘Ik snap dat niet’, zegt Wilma terwijl ze haar
schouders ophaalt. ‘Ik weet zeker dat er genoeg
mannen hier wonen die bij mij in de winkel kunnen
slagen. Maar dan moeten ze wel binnen komen
kijken en niet alleen door de etalage naar binnen turen. Ik heb echt héél veel! Meer dan je vanaf de
straat kan zien. En als je wil kan je ook ’s avonds
komen hoor, dat ben ik gewend. Maken we gewoon
een afspraak. Toen ik alles nog in de garage had
liggen deed ik niet anders.’
Ik kan niet anders dan beamen
wat ze zegt. De winkel is meer
dan rijkelijk gevuld met
kleding die ik, als leek toch,
best geschikt acht voor een
groot aantal buurmannen.
Maar dat is het niet alleen. Het
is ook gewoon zo gezellig! We
praten over van alles en nog
wat, in een winkel die zo in de
avonduren vooral doet denken
aan een fijne huiskamer. Als ik
voor de 6e keer zeg dat ik nu
toch echt moet gaan, beloof ik
haar dat mijn man binnenkort
even binnenloopt. Ze heeft me intussen namelijk
tenminste drie dingen laten zien waarvan ik hoop
dat hij ze past. En weet je, ze heeft dan misschien
niks voor mij, maar ik zal er zeker bij zijn! Want zo
doen buren dat; we lopen bij elkaar binnen voor een
kop koffie en wat goeie klets. En soms ook voor een
toffe broek.

Mijn Guilty pleasure... ziekmakende misselijkheid
Door Koert

In de winkelwagen liggend, kijkt een gele doos mij aan. Ze roept me,
lijkt het wel. De foto op de doos laat me watertanden. Ik reken snel af, bij
de kassa van Groeneveld Supermarkt. Bij de auto aangekomen, laad ik
snel de kar leeg en gooi de doos op de bijrijdersstoel. Nog voor ik de
auto start, is het karton van de doos al opengescheurd en ook de plastic
verpakking geopend. Mijn mond is gevuld als ik mijn auto start. Een
wafelkoekje steekt zichtbaar uit mijn mond als ik langzaam de zachte
zoete massa naar binnen zuig. Ik kijk naar rechts; op de zitting staan nog
8 negerzoenen, half ingepakt.
Terwijl ik de auto in de versnelling zet, is
mijn mond opnieuw gevuld. Een negerzoen verdwijnt volledig in mijn mond, en
het koekje kraakt tussen mijn tanden. De
lippen plakken als ik de parkeerplaats
afrij, de Geldropseweg op. Snel gris is
een negerzoen uit de tray en als ik tegelhandel van Erp passeer een volgende.
Mijn smaakpupillen branden bijna door,
door alle zoetigheid. Terwijl de witte
zachte substantie door mijn keel glijdt,
prop ik snel een nieuwe negerzoen in
mijn mond en draai bij de fietsenmaker
de straat in. De chocolade kruimelt op
mijn schone broek, als ik een volgende
negerzoen langzaam leeg zuig en de chocolade buitenkant op het koekje blijft
staan. Voor een tel sluit ik mijn ogen, en
mijn tong trekt door de zalige kleverige
brij in mijn mond. Het koekje druk ik
snel naar binnen, gevolgd door een hele
negerzoen die volledig mijn mond vult.
Als ik voor mijn deur stop voel ik me al
een beetje misselijk, maar ik kan de drang
niet weerstaan en opnieuw verdwijnt een
negerzoen in mijn mond. De zoetheid
wordt langzaam weeïg, en mijn lippen
zijn bruinig van chocolade. Ik zet de auto
in de achteruit om in te parkeren en

neem de laatste negerzoen. Misselijk en
voldaan kijk ik in de spiegel van de
zonneklep. Well done! hoor ik mezelf
zeggen, als ik mijn mond af veeg. Ik stap
mijn auto uit, laad de boodschappen uit.
Met een opgeblazen gevoel van ‘dit
moest effe’ is mijn zaterdag begonnen.
Nu 15 jaar later, heten negerzoenen
zoenen, is het koekje minder krokant en
de chocolade minder smaakvol. In andere tijden deed ik dit bijna wekelijks. Mijn
guilty pleasure is gestopt nadat Buys 2x6
zoenen in een doos ging doen; 6 was te
weinig voor die misselijk makende
vervulling en 12 stuks staat garant voor
ziekmakende misselijkheid. Ik dacht dat
ik de enige was met een obsessieve
neiging naar negerzoenen, maar niets is
minder waar. Er zijn zelfs wedstrijden
negerzoenproppen, incl. een Guiness
World Record. Vandaar dat ik dit aandurf, negerzoenproppen was ooit mijn
guilty pleasure. En eigenlijk is dat nog
steeds.
Wat is jou guilty pleasure?
Stuur ze door naar rochusniews@
gmail.com
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				Voor u Geknipt...

Whazz Dahh
(nou toch weer)?

De Whazz Dahh, een ideale rubriek om over te moeten schrijven voor iemand die elke dag toch al verplicht door de wijk
moet lopen om zijn hond uit te laten. Maar als je te graag wil
dan verdwijnt blijkbaar je scherpe en creatieve blik om opvallende zaken waar te nemen. Maar net als ik de moed wil opgeven valt mij het Hertog Hendrik van Brabantplein op een
woensdag morgen toch echt wel op. Je weet wel, dat plein altijd
overbevolkt met auto’s. Maar er is iets veranderd, want er staat
praktisch geen enkele auto meer geparkeerd op het plein.
Marcel.

La Cuisine
Française van Catherine
Op 2 december j.l. keerden we terug naar de
bakermat van de kookkunst: het Frankrijk van
Catherine Marie.
25 gasten hebben genoten van haar overheerlijke gerechten: pompoensoep, witlof met
ham en een kaassaus, pommes gratin en als
dessert stoofperen met chocolade.
Voor aanvang van de maaltijd hield kok Pierre een
kort praatje. Hij vertelde dat hij sinds 1 november een
nieuw initiatief is gestart in Stratum. Dit initiatief
richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die voorheen werkzaam waren in het inmiddels
gesloten Cruydenhuisch. Samen met deze mensen
bereidt Pierre wekelijks een gezond, gevarieerd en
goedkoop (3,50) driegangen menu voor de wijkbewoners van het Burghplan in het wijkgebouw aan
de Fabritiuslaan. Dit initiatief is enorm aangeslagen
met wekelijks rond de veertig gasten. Pierre vraagt
zich af of een dergelijk initiatief ook mogelijk is in
onze buurt, mogelijk samen met de Iriswijk.
Verder nodigt hij iedereen uit voor de volgende
Buuteettafel van 3 maart.
Gerda
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Tip voor bewoners van
de Rochusbuurt
Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan - en de tijd van gaan is nu gekomen.
Ruim 1,5 jaar maakte ik deel uit van de redactie van het Rochusnieuws
maar vanwege het feit dat ik niet langer in de Rochusbuurt woon, verlaat
ik de redactie wat eerder dan gepland.
Maar niet voordat ik m’n mederedactieleden bedank en in het zonnetje zet:
Paul. De man met de goede muzieksmaak. Marillion baby! Die al jaren deze
glossy in elkaar draait en lieve lezers; dat
is niet weinig werk. Lieve Paul: dankjewel, en sorry voor het structureel veel te
laat aanleveren. Ook deze keer weer.
Some things never change.
Koert. De vriend van een vriend. De
man die edities lang wachtte op een
moment om Smiley te interviewen.
Koert, lieve Koert, mag ik af en toe je
tuintje blijven doen? Met een goed
verhaal van jou ondertussen?
Johan. De lieve stille kracht, met mooie
verhalen. Die uit onze buurt de parels
van verhalen weet op te diepen.
Frans. De verzamelaar, die al het langst
hier woont, en alles van de buurt weet.
Die grondig alle oude Rochuskrantjes
doorspit en digitaal archiveert.

Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan:	14 en 28 november, 12 en 30 (!)
dec.
Rochusbuurt:	9 en 23 november, 7 en 21 dec.

Groene bak
St. Jorislaan:	7 en 21 november, 19 december
Rochusbuurt:	2, 16 en 30 november, 14
december (dus NIET op 28 dec.)

Oud papier
1, 15 en 29 november, 13 en 27 december

Plastic, glas

De vrouw van de lekkere Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo,
hapjes, die iedere keer een recept verzint, Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg
maakt, proeft en fotografeert!
Weekmarkt in de Wilgenhof
En last but not least, my sister from another
Wist
je dat er iedere vrijdag ochtend
mister, de vrouw die me altijd aan het
tussen
10.00 en 12.00 uur een
lachen krijgt door haar taalkeuze: Bregje.
Kimberley.

Lieve mensen, DANKJEWEL. Ik vond
het heel erg leuk.
En lezers: een dikke tip. Ik heb lang in
de Rochusbuurt gewoond, maar het
meewerken aan het Rochusnieuws maakte dat ik nog veel meer leerde over de
wijk dan in de jaren daarvoor. Mijn tip
voor jullie: kom erbij, en doe mee met
het Rochusnieuws!!
Tot ziens, tot ooit, Inge

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.

weekmarkt is in de Wilgenhof aan
de Schalmstraat.
Er staan verschillende kramen o.a. Groente/fruit
sieraden, worstenbroodjes, sieraden en allerlei
snuisterijen

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 600 stuks in
de Rochusbuurt.

Redactie:
Bregje, Johan, Kimberley, Koert, Marcel en Frans

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com
Vormgeving: Paul
Produktie: Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

