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BUURTBAZAAR 2018
Op zondag 24 juni werd er weer de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd. Het ging er dit jaar wel wat anders aan toe. In samenwerking met
de IrisBuurt hebben we een gezamelijke buurtbazaar op 2 locaties
kunnen neerzetten. De bazaar werd doormiddel van rode lopers en een
klaar over met elkaar verbonden.
Vele buurtgenoten hadden weer een
kraam bemachtigd om hun oude spulletjes te verkopen. Andere kwamen vooral
voor de gezelligheid. Genietend van de
muziek en een kopje koffie zijn er mooie,
verrassende gesprekken ontstaan met de
overburen. Er was voor ieders wat wils.
Zelf de kinderen deden dit jaar weer mee,

met een kleedje op het veld, stunten op
het springkussen en er waren heuse kunstenaartjes aan het werk geweest.
Al met al weer een gezellige buurt Bazaar
gehad.
Kimberley
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Kamperen in de
speeltuin
Het laatste weekend van de grote vakantie opent de kleinste en gezelligste camping van Eindhoven eindelijk weer haar
deuren! Nu exclusief te boeken 1 nacht
onder de sterren in het groenste stukje
van de Rochusbuurt. Iedereen van 0 tot
88 jaar (of ouder) is meer dan welkom.
Een simpel, maar appetijtelijk avondeten
en een gezellig ontbijt ’s morgens met z’n
allen worden door de camping verzorgd.
Het kampeerterrein opent op vrijdag
17 augustus om 16.00 uur de poorten tot
ongeveer 11.00 uur de volgende ochtend.
Dus haal je tentje van zolder, pomp
je luchtbed op, knoop een hangmat in
elkaar en meld je aan!!
Lisanne Aarts, Frank Metsemakers, Esther Schevers
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Buurt-info
Buurtbestuur
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

Met dit nummer komen we het aan het einde van jaargang 24 van het Rochusnieuws.
En hoewel ik geleerd heb om niet voor anderen te mogen praten durf ik nu toch wel
te stellen dat we als redactie ook wel aan een zomerstop toe zijn. Even verlost van de
druk om tot een nieuw artikel te komen of om de opmaak te verzorgen. Even geen
chaotisch verlopende vergaderingen, mails lezen en krantjes rondbrengen...
Klaar zijn we er mee voor nu.
Na de zomervakantie staan we er dan weer met z’n allen. Te meer omdat we dan
jubileren als Rochusnieuws met onze 25ste jaargang! Ik hoop en reken op jullie
bijdrage om hier iets moois van te gaan maken.

Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

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

Redactioneel Rochusnieuws 165

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

Het laatste beetje inspiratie wat we nog hadden wordt er in deze Rochusnieuws
uitgeperst, met wederom hoogtepunten als een interview van Koert met Juf Coby
en zoals altijd een ‘stof tot nadenken’ column van Bregje. Ik wens jullie namens de
redactie veel leesplezier en een fijne zomervakantie toe!
Johan

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

Kopij voor het Rochusnieuws?

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent
In de wijken Rochusbuurt, Iriswijk, Den Elzent
Noord-Zuid en Looijakkers
Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@politie.nl

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

Beste bewoners van de Rochusbuurt,
Bij deze willen we jullie graag uitnodigen voor het Kick off concert van
het Grijze Koppen Orkest in de Speckenzaal van Wilgenhof.
Gasthuisstraat 1, Schalmstraat 2 (Hoofdingang)
Op 30 juni van 10.30 tot 11.30 u
Het orkest staat onder leiding van dirigent Peter de Boer. Salonorkest The
Roses zorgt voor de begeleiding.
In het unieke interactieve Grijze Koppen
Orkest spelen bewoners de hoofdrol.
Samen met familie, medewerkers en
buurtbewoners, begeleiden zij zichzelf
op bijzondere instrumenten, zoals ritmeeitjes, schellenbomen en speciale (Fort)
gitaartjes.
Vanaf 6 juli t/m 21 december lopen de
wekelijkse workshops voor het Grijze
Koppen Orkest en u kunt daar gratis aan
meedoen in de Speckenzaal van
Wilgenhof van 10:30 – 11:30 u (de
maand augustus en 26 oktober en 2 november niet) met een knallend eindconcert op zaterdag 22 december.

tel: 14040

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

Grijze koppen
orkest...

tel: 14040

Begin Oktober 2018 verschijnt nummer 166 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met vrijdag 21 September a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Het Grijze Koppen Orkest is mede mogelijk gemaakt is door Cultuur
Eindhoven, dr. C.J. Vaillant Fonds,
Fundatie Van den Santheuvel Sobbe en
Vrienden van Vitalis.
Vitalis maakt mogelijk foto- en filmopnames tijdens het concert
Voor meer informatie kun je terecht bij
de servicebalie van Wilgenhof of bij
Froukje kuiper, f.kuiper@vitalisgroep.
nl of tel. 06-10240352

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot
gauw!
Kijk voor meer activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn op www.vitalissamenuitagenda.nl
Bij deze wil ik je heel graag uitnodigen
om aan te sluiten. Neem, indien van toepassing vooral het instrument dat je bespeelt mee!
Iedereen kan hier gratis aan meedoen,
bewoners, vrijwilligers en personeel en
ook wijkbewoners van buiten Wilgenhof.
Graag wil ik je vragen om van het kickoff
concert, deze workshops en het eindconcert een groot feest te maken door zoveel mogelijk mensen enthousiast te
maken om mee te komen doen. Motiveer
ook bewoners om te komen. Ze zullen er
geen spijt van krijgen!
Laat ons weten wie er bijvoorbeeld een
instrument bespeelt ofwie opgehaald wil
worden. Kom zelf vooral meedoen en
neem dan bijvoorbeeld een bewoner mee
die graag samen gaat!

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
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Adverteerders
OPGELET!
Nieuw advertentiejaar
(en jubileum) komt er aan!

Beste ondernemers uit de Rochusbuurt.
Zonder jullie kan ons krantje niet
bestaan! En wij willen graag geloven dat
het andersom ook zo is.. Deze editie
van het Rochusnieuws is de 6e en
laatste van dit schooljaar. Volgend
schooljaar (september) starten we een
nieuwe ronde. Dat is ook nog eens een
jubileumjaar! We vieren dan 6 edities
lang het 25-jarig bestaan van het
Rochusnieuws. Daar wilt u toch niet in
ontbreken? Graag ontvangen we per
mail een bevestiging of u komend jaar
weer wil adverteren op: rochusnieuws@gmail.com
Alvast bedankt!, De redactie

Het Rochusnieuws is
op zoek naar jou!
Ben of ken jij De Pen van Stratum? Dan
zijn we op zoek naar jou. De redactie va
het Rochusnieuws heeft dringend
nieuwe leden nodig!
We zoeken géén ervaren schrijvers,
wél mensen met een passie voor het
geschreven woord. Geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar:
rochusnieuws@gmail.com.
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KidzzzzTalk estafette Kinderpagina!!
In onze vorige editie werd Azza door Younes opgeroepen het estafettestokje voor kidstalk over te nemen.
Hier zijn de antwoorden op onze vragen:
Wie ben je?

Adam Azza

Juli 2018 | Rochusnieuws 165 | pagina 5

Appelcroissantjes bakken
Zijn het een appelflappen of zijn het een croissantjes? Wij
noemen ze appel-bladerdeegcroissantjes. Leuk om samen met
de kinderen te maken, en goed te serveren op een feestje.
Recept voor 16 appelcroissantjes
Tijd: 15 min. + 15 min. in de oven

Hoe oud ben je?

9 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of
broertjes?

Benodigdheden:

Younes Azza is mijn broer

Naar welke school en klas ga je?

Ik zit op de Driestam en zit in groep vijf

Dier:

Tijger

•
•
•
•
•
•

1 appel
5 plakken bladerdeeg (ontdooid)
1 ei
suiker
kaneel
handje nootjes

Bereidingswijze:

Tv-programma;

Ik kijk graag naar Teen Titans Go
Waaraan heb je een hekel?

Pesten

Wat zijn je hobby’s?

Gamen en voetballen

Wat is een goede/slechte
eigenschap?

Ik kan niet goed tegen mijn verlies en
een goede eigenschap is dat ik altijd
vrolijk ben J.

Wat is je lievelingsLes:

Computerles
Eten:

Pizza en frietjes

Vakantieland:

Spanje

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd elke plak
bladerdeeg in drie gelijke driehoeken. Meng de suiker en het
kaneel door elkaar en verdeel een deel hiervan over het
bladerdeeg. Snijd de appel in kwarten, verwijder het klokhuis
en snijd 16 partjes. Leg de appelpartjes nu aan de meest
brede kant van de deegdriehoekjes. Rol het bladerdeeg,
vanaf de appel, op tot een croissantje. Klop het ei los en
bestrijk hiermee de bovenkant van de croissantjes. Hak tot
slot nog enkele nootjes fijn. Je kunt hazelnoot, amandelen,
walnoten of pecannoten gebruiken!

Snoep:

Van welke muziek hou je?

Kleur:

Vind je de Rochusbuurt leuk om
in te wonen?

Alle soorten snoep behalve drop
Donker blauw

Ik vind veel muziek van de top 40 leuk.

Ja heel erg leuk!!
Waarom?

Er wonen veel leuke kinderen
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

Wat wil je later worden?

Voetballer of gamer.

Wie wil je de volgende keer in de
kidstalk?

Noah

Wie kan hoger springen
dan een berg
Iedereen, want een berg kan niet
springen, dus als je ook maar een
millimeter springt, spring je al
hoger dan een berg.

Niemand?

Niemand, gek en niks zaten in de boom. Niemand viel eruit, gek
belde de politie en zei: Hoi ik ben gek, ik bel voor niks want
niemand is uit de boom gevallen.

pagina 6 | Rochusnieuws 162 | Februari 2018

Juli 2018 | Rochusnieuws 165 | pagina 7

Parkeren in de Rochusbuurt:
de stand van zaken deel twee
In het Rochusnieuws van juni 2018 stond het eerste artikel over parkeren in de Rochusbuurt.
Daarin werd een vervolg aangekondigd inzake:
1 De datum van een vrijblijvende informatie bijeenkomst in De Buut
2 Werkgroep parkeren/verkeer
3 Telling parkeerplaatsen en eerste vergunningen
4 Wensen en klachten buurtbewoners inzake verkeer en parkeren
5 Alternatieve mogelijkheden om de parkeerdruk te verlagen
6 Onze vragen aan de wethouder
7 Aandacht voor overlast tegen de rijrichting inrijden
In dit artikel geven wij aandacht aan deze punten en leggen wij vervolgens enige nieuwe
vragen aan jullie voor.
1	
De

datum van de VRIJBLIJVENDE INFORMATIE
BIJEENKOMST PARKEREN van de gemeente in buurthuis DE BUUT: MAANDAG 29 Oktober 2018 van 18.45
tot 20.00 zullen twee vertegenwoordigsters van de gemeente
al jullie vragen beantwoorden: Fleur Wouters en Manuela
Bosveld.
	Vanaf 20.30 tot 22.00, na een pauze, kunnen we zonder de
gemeente met elkaar evalueren wat we ervan vonden.
2		
Op

de oproep voor werkgroepleden parkeren/verkeer
hebben zich inmiddels drie personen aangemeld: Marco,
Susanne en Chris. De taken voor de werkgroepleden zullen nader besproken worden. Hoe meer leden hoe beter.
Het liefst uit elke straat minstens een persoon. Geef je op!
3		
De telling parkeerplaatsen en gerechtigden voor een parkeerplaats eerste vergunning zal spoedig plaatsvinden. Het
resultaat zal als basisgegeven kunnen werken voor de meningsvorming over oplossingen voor de parkeerdruk.
4-5 De reacties die we ontvingen betreffen klachten en
		pleidooien voor andere oplossingen dan betaald parkeren:
De kort-en langparkeerders van buitenaf (vaak wekenlang), blijken een doorn in het oog te zijn. Zo ook de boetes a E 104,-- voor het parkeren op de stoep van bewoners, zelfs voor je eigen huis. Alternatieve oplossingen
werden aangegeven zoals een blauwe zone met een kaart
van max.2 uur; meer parkeerplaatsen; een parkeerterrein
op de Geldropseweg.
Tot op heden biedt de gemeente Eindhoven uitsluitend de oplossing voor betaald parkeren met vergunningen en/of parkeermeter, zoals eerder beschreven in Rochusnieuws juni 2018,
www.eindhoven.nl/parkeren.
De vier vragen die wij 8 mei j.l. stelden aan wethouder
		
Janny Visschers(SP) en gepubliceerd in Rochusnieuws
juni 2018, zullen worden overgedragen aan haar opvolger
Monique List (VVD). Als de vragen beantwoord zijn krijgen we daar uitsluitsel over.
6-7

Even opfrissen: De vragen 1 t/m 4 in Rochusnieuws juni:
Opgelegd (ipv aangevraagd) betaald parkeren Hertog
1		

Hendrik van Brabantplein en historie belofte van de gemeente ten aanzien van parkeren extra bewoners Hertoghof na renovatie medio 2013.

2-3	
Onderzoek en medewerking

naar telling vraag en aanbod
parkeerplaatsen bewoners, voorafgaand aan betaald parkeren, en alternatieve oplossingen parkeerdruk.
4		
Aandacht van gemeente voor tegen de rijrichting inrijdend
verkeer en voor de straten waar aan twee kanten auto’s zijn
neergezet. Onveilig, zeker voor kinderen.
NIEUWE VRAGEN:

-	Levert de enige parkeerregeling van de gemeente Eindhoven
de oplossing die de Rochusbuurt nodig heeft? Voorafgaand
aan de meningsvorming zijn er diverse regels van de gemeente te onderzoeken:
-	Bij betaald parkeren gaat het om een vergunning voor de bewoners van max 2 auto’s en een bezoekerspas. De gemeente
Eindhoven beslist over het aantal af te geven vergunningen.
De mogelijkheid geen vergunning te krijgen voor de tweede
auto is aanwezig. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en het aantal parkeergerechtigden.
-	In parkeer/vergunninghouders gebieden zullen er minder
parkeerders van buitenaf in de buurt komen staan, is de mening van de gemeente. Maar hoeveel minder?
Want iedereen van buitenaf mag er parkeren via de parkeermeters in de straten.
-	De gemeentelijke beleidsregels bepalen dat bewoners in betaald parkeergebied, automatisch voorstander zijn van uitbreiden betaald parkeren voor parkeerders van buiten.
Bijvoorbeeld: bewoners/parkeerders van het Hertog Hendrik
van Brabantplein kunnen nu een parkeervergunning aanvragen
voor het betaald parkeergebied van de Bomanshof (net buiten
de Rochusbuurt, bij de Stratumsedijk). Tegen hetzelfde tarief
als de bewoners Bomanshof. Zie Adviesnota: Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken; 3.1.
Onduidelijk is echter hoe de gemeente omgaat met deze beleidsregel; misschien is deze regel voor meerdere uitleg
vatbaar?
DE BEZOEKERSPAS

-	In betaald parkeren gebied kun je naast de vergunning voor
1 of 2 auto’s een bezoekerspas aanvragen. Wordt er door de
gemeente rekening gehouden met een percentage bezoekers,
bij het vaststellen van het aantal vergunningen? En om welke
uren gaat het overdag? ’s avonds?

EXTRA INFO:

-	Een betaald parkeren gebied wordt afhankelijk van de toekomstige beslissingen van de gemeente. Verhogingen, verlagingen, meer vergunningen, nieuwe regelingen, dit alles kan
de gemeente eenzijdig opleggen aan de vergunninghouders.
-	In bv de Rochusbuurt komen dan parkeermeters te staan.
Waar en op hoeveel plekken is onbekend.
-	De parkeermeter voor de Willem van Hornestraat staat nu
op het H.H.van Brabantplein.
-	Het verkeersbord Betaald parkeren staat op de hoek Willem
van Hornestraat/Geldropseweg. “Waar staat de meter?”
Is de vraag van de bezoekers.
-	Vooral bewoners van het huis naast het parkeerbord, krijgen
die vraag nu veelvuldig voorgelegd.
-	
Bij de parkeermeter is het een komen en gaan van
parkeerders.
-	Op welke tijden en dagen is betaald parkeren zowel met
parkeermeter als met vergunning verplicht?
	
Is het mogelijk met de gemeente over deze zaken te
overleggen?
-	De Iriswijk heeft ook parkeerproblemen, wij zijn met hen in
contact.
TOT SLOT:
DE WERGROEP

Er is nog heel wat werk aan de winkel voordat alle vragen tot
nu toe, inzake verkeer/parkeer informatie voor de Rochusbuurt
onderzocht zijn en de telling heeft plaatsgevonden.
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, mail ze ons.
Jullie e-mails zullen door de werkgroep in behandeling worden
genomen.
Tijdens de jaarvergadering van 16 april j.l. heeft ondergetekende een oproep gedaan om een werkgroep verkeer/parkeren in
te stellen.
De werkgroep heeft als doel de bewoners op de hoogte te

brengen en te houden van de inhoud van de gemeentelijke
regelingen over (al dan niet) betaald parkeren, ook die van het
Hertog Hendrik van Brabantplein; de verkeershinder in
de buurt door het rijden in de verkeerde rij richting; inzicht te
geven in parkeerplaatsen en vergunningen voordat er een
beslissing genomen wordt over een oplossing, in welke vorm
dan ook. Wij nemen geen stelling in; samen met de bewoners
van de Rochusbuurt willen wij de verkeers/parkeerproblematiek inzichtelijk maken en vervolgens ideeen aandragen die
aansluiten bij de belangen van de buurt.
JULLIE HINTS, EVENALS WERKGROEPLEDEN,
ZIJN VAN HARTE WELKOM.
In het eerstvolgende Rochusnieuws van 5 oktober 2018 zal de
stand van zaken weer worden gepubliceerd in een derde artikel,
ter
voorbereiding
van
de
vrijblijvende
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST van de gemeente in De
Buut op MAANDAG 29 OKTOBER 2018 van 18.45 tot 20.00
en vervolgens de EVALUATIE met de buurtbewoners.
Let wel, een bijzondere bijeenkomst. Gebruikelijk vindt een
info avond van de gemeente alleen plaats als er ‘betaald
parkeren’ is aangevraagd. Voor de Rochusbuurt is een uitzondering gemaakt en het zou mooi zijn als daar massaal gebruik
van wordt gemaakt.
Het Rochusbuurt-avontuur wordt vervolgd.
Lida Calis

Je kunt je opgeven als lid van de werkgroep en/of je vragen en hints ten
aanzien van verkeer/parkeren in de Rochusbuurt sturen naar:
Rochusnieuws@gmail.com t.a.v. Lida Calis
PS De Iriswijk heeft ook parkeerproblemen. Wij zijn met hen
in contact.
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Rakelingen (4)

Na de eerste momentopname van het stratenplan van de Rochusbuurt (1832), duurt
het tot 1882 voordat er een volgende betrouwbare kaart op te rakelen valt. Terwijl
in afwachting daarvan de negentiende eeuw rustig voortkabbelt, biedt ons dat
gelegenheid voor een tweetal zijsprongetjes die niet zo direct te koppelen zijn aan
een bepaald tijdstip.

Dommelljeppen: net
Bij het bekijken van oude (en minder oude) kaarten valt op
dat in de eerste helft van de negentiende eeuw bruggen over de
Dommel zeldzaam zijn, althans in de directe omgeving van de
stad Eindhoven: Je had de brug van het Stratumseind en om
verder met droge voeten over te steken moest je noordwaarts
naar Eckart (met daar dan meteen twee bruggen): begrijpelijk,
omdat ertussen vooral veel drasland lag, waardoor men al niet
eens in de buurt van de Dommel kwam, afgezien dan van de
(Woenselse) watermolen. Zuidwaarts was er pas weer een brug
tussen Waalre en Veldhoven.

Als je daarop gaat puzzelen, is het voor die tijd een niet zo
slechte veronderstelling, dat er op zo’n plek zoiets als een kapelletje of een kruisbeeld geweest is: dat sloop je niet zo gauw.
Maar voor allebei geldt dat een kapel dan wel kruisbeeld niet
erg waarschijnlijk is zo dicht bij een kerk.
Heeft er dan misschien (heel) lang geleden een heilige eik gestaan? Of is het juist omgekeerd? Was het juist een verdoemde
plek? Was dit lang geleden de plek waar Stratum in geval van
behoefte zijn galg bouwde? Zodat alle kerkgangers toch maar
vooral het afschrikwekkende voorbeeld zouden meekrijgen?

grens met een andere gemeente heeft gehad. Uit bezuiniging
een heel vroege voorloper van regionale samenwerking? Een
SRE TVH (Samenwerkingsorgaan Regio Eindhoven
Tenuitvoerlegging Vonnis Halsmisdrijven)?
Schiet onze fantasie hier te kort, of zien we nou juist iets heel
eenvoudigs over het hoofd? We weten het niet.
WHAZZ DAH?

Wie het weet mag het zeggen.
Fl SanRagel

Maar ergens wordt vermeld dat Stratum (in weerwil van afschrikking) zijn galgenheuvel juist in de verste uithoek op de

Ik steek de weg over!
Door Bregje van Wetten

Misschien speelde het idee van een vestingstad met grachten
en wallen daar een rol bij?... Maar het kan natuurlijk ook zijn
dat omliggende dorpen zich wel richtten op de regionale
marktstad (Eindhoven) en niet zo’n behoefte hadden om bij
elkaar te buurten.

Ik heb een collega die in de Irisbuurt woont. We fietsen regelmatig met elkaar naar
huis. We kletsen wat af op het kleine stukje wat we moeten fietsen en bijna altijd mondt
dat uit in een derby; een wedstrijd tussen de Rochusbuurt en de Irisbuurt – buren en
rivalen. We strijden lachend om wie de grootste en de sterkste heeft en de ene keer win
ik, de andere keer wint zij. Maar na zo’n verhitte strijd zitten we vervolgens altijd even
stilletjes op onze fiets. Want hoe we ook pochen, we weten allebei dat het best tegenvalt
om te doen wat we doen.

Misschien zou je het ontbreken aan die behoefte mede kunnen afleiden uit het feit dat in het Eindhovens of (Oost-)
Brabants er kennelijk geen woord bestaat voor (het Friese)
“fierljeppen”: geen pontstokske of veerpaal of... Dus:
Dommelhoppen, nee.
Er is wat tijd overheen gegaan om de andere huidige bruggen te bouwen: de eerste ergens tussen 1837 en 1897 bij de
Kloosterdreef (nu Kanaalstraat), de laatste pas na 1942:
Vestdijk / Bleekstraat. Vandaar dus dat straten als Hertogstraat,
(verlengde) Vestdijk, Elzentlaan en Schaepmanlaan relatief laat
zijn aangelegd, dan wel laat doorgaand zijn geworden.
De Dommel is dus vrij lang een harde scheiding / grens
geweest.
WHAZZ DAH?

Op topografische kaarten uit de negentiende eeuw is aan de
zuidkant van ons eigen buurtje iets opvallends te zien. Er komen vier straten / paden net niet samen: Ze mikken net verkeerd zodat ze allemaal maar met twee van de andere drie
contact maken, waardoor ertussen een pleintje overblijft, wat
dan een beetje lijkt op een “hoekige rotonde”, op de plek waar
nu Gasthuis- en Tuinstraat en Jorislaan elkaar minder omslachtig verbinden.
Een goede anderhalve eeuw later heeft zich elders op de
rand van (inmiddels Groot-) Eindhoven iets vergelijkbaars
voorgedaan. Toen twee gemeentes bij de aanleg van een nieuwe verbindingsweg elk met hun eigen grondwerk aangekomen
waren bij de gemeentegrens, bleek er een relevant aantal meters
misverstand over de precieze locatie van de aansluiting. Enfin:
voorlopig staken werkzaamheden, intensief overleg....
Probleem is dan natuurlijk, dat wie toegeeft en zijn tracé verlegt, de fout bekent. Desondanks is men daar tot een oplossing

gekomen, een echte, dus niet een Groot Alles Verhullend
Compromis: geen grote rotonde met precies twee op-/afritten
of zo. Binnen een beperkt aantal maanden werden de werkzaamheden hervat. De Sterrenlaan is gewoon rechtgebreid, afgebouwd en in gebruik genomen. Het moderne verkeer heeft
het niet zo op al te scherpe hoeken.
Voor een 19de-eeuwse stapvoetser telde dat niet zo. Die
vond al gauw dat een hele reeks aaneengesloten verkeersdrempels in ieder geval een weg was. Maar die kende het woord verkeersdrempel ook niet.
Deze rare “hoekige rotonde”, waar men dus waarschijnlijk
weinig last van gehad heeft, heeft in ieder geval een hele tijd
bestaan, volgens de kaarten zelfs minstens pakweg een eeuw.
In 1832 bestond het vier-paden-pleintje nog niet. Het karakteristieke patroon blijft daarna wel op opeenvolgende kaarten
nog ongeveer een eeuw verschijnen, zelfs op onooglijk kleinschalige kaartjes (bijv. prentbriefkaart, en dan dus noodzakelijkerwijs onnatuurlijk uitvergroot), terwijl op dezelfde kaart
belangrijkere details (wegen) wel wegblijven.
Dat iets zo lang “in de weg” blijft liggen, is al opmerkelijk,
maar dat het een eeuw lang te pas en te onpas vermeld wordt,
is pas echt intrigerend.

Zowel de Rochusbuurt als de Irisbuurt kampen met tekort aan
helpende handen. Ja, er wordt van alles georganiseerd en het
lijkt altijd allemaal in kannen en kruiken,
maar het zijn ook altijd dezelfde mensen
die dat voor elkaar boksen. En dat zijn allemaal mensen die met hart en ziel tijd
vrijmaken voor andere buurtbewoners.
Ook als ze daar eigenlijk geen tijd voor
hebben of als de zin het even laat afweten. En bij die mensen is het verantwoordelijkheidsgevoel naar de buurt zó groot
dat ze niet willen of durven af te zeggen
als het een keer niet zo goed uitkomt.
Tenslotte is het (vrijwilligers-) werk wat
ze doen zo belangrijk voor sommige
mensen, dat dit zwaarder weegt dan de eigen belangen. En dat, lieve buurtbewoners, is in de Irisbuurt niet anders dan bij
ons.
Mijn collega en ik hebben daarom wel
eens schoorfietsend tegen elkaar gezegd
dat het dan wel fijn zou zijn als we lasten
en krachten zouden délen. Eén redactie
voor beide buurtkranten, één rommelmarktcomité, één Sinterklaascommissie
etc. Met de Rommelmarkt van 24 juni is
daar wel toon voor gezet. Want het is niet
in beide buurten op dezelfde dag georganiseerd om elkaar in
de weg te zitten, maar om elkaar te versterken.
En voor de redactie van het Rochusnieuws zou het eerlijk
gezegd wel een verademing zijn als we ook kunnen putten uit

de schrijversbronnen van onze buren (en andersom!). Hoe
vaak hebben we niet een oproep geplaatst voor nieuwe redactieleden? Hoe fijn zou het zijn voor Paul
(opmaker) als hij een keer kan overslaan,
wetende dat het krantje dan niet ten dode
is opgeschreven? Eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat het soms best een zware klus
is om weer een krantje vol te krijgen. Een
beetje uitbreiding van de redactie zou het
een stuk draaglijker en dus leuker maken!
Hoe langer ik erover denk, hoe beter het
idee in mijn oren klinkt…
Op 4 september hebben we onze eerste
redactievergadering voor komend schooljaar (het Rochusnieuws verschijnt 6x per
schooljaar). En zoals altijd zitten we dan
gezellig vanaf 20.00 uur in de Buut om
onderwerpen te verdelen. Ik stel voor
jullie je massaal gaan aanmelden voor
onze redactie die avond, anders steek ik
de Geldropseweg over met een witte vlag
en ga ik collaboreren!
PS Voor elk talent (en iedereen heeft er
een) zijn passende vrijwilligersactiviteiten. Dus ook als je geen schrijvershanden
hebt is er in de Rochusbuurt iets te
vinden waarbij je buurtgenoten kan helpen! Informeer gerust
bij onze redactie.
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‘Vraag
het
de
buurtvakman’
BOBLINE

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!

hair & beauty

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service

Deze keer melde een kattengedragsdeskundige zich spontaan bij de redactie. En op onze vragen

Geldropseweg 61A
kregen we een uitgebreide reactie.
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040
291
24 67
Hoe is- je
interesse
in katten ontstaan en hoe ben je een
gediplomeerd kattengedragsdeskundige geworden?

12 jaar geleden zat er plotseling een poesje in onze tuin. Ze was

Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Openingstijden
heel schuw, broodmager en probeerde in onze vijver te vissen.
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
dat we helemaal
geen kat wilden hebben, zetten we
vrijOndanks
8.30 - 21.00
uur
bakje
kattenvoer
za een
8.30
- 17.00
uur voor haar neer. Sindsdien is ze niet meer

weggegaan...;-) Het heeft ons een jaar of 2 gekost om van dit

www.boblinehairandbeauty.nl
zwerfkatje een huispoes te maken, en tijdens dat proces zijn we

gefascineerd geraakt door het fenomeen kat.

Een paar jaar geleden werd de poes van vrienden van ons ineens onzindelijk. Ze plaste en poepte overal in huis, tot wanhoop van onze vrienden. Zij hebben toen een
kattengedragsdeskundige in de arm genomen en die heeft het
probleem helemaal opgelost. Ik vond dat zo apart dat ik daar
meer van wilde weten. Al zoekend ontdekte ik dat er een
instituut bestaat dat mensen in 3 jaar tijd opleidt tot gedragsdeskundige voor katten. Die opleiding heb ik vorig jaar met
succes afgerond, waardoor ik nu gediplomeerd kattengedragsdeskundige ben.
Zijn er remedies voor kattenoverlast zoals katten die in de
zandbak van de speeltuin poepen of katten die krols zijn en
zo nachtenlang een hele straat wakker houden?

Jazeker! Katten plassen en poepen graag in zandbakken omdat
die lekker schoon en groot zijn ;-) Veel katten hebben thuis een
kattenbak waar ze niet zo tevreden over zijn. De bak is vaak te
klein, er zit een kap op met een deurtje, de bak wordt niet elke
dag schoongemaakt, of er zit verkeerde kattenbak vulling in.
Sommige katten doen dan toch (met tegenzin) hun behoefte
op zo’n bak, maar veel katten gaan dan liever buiten. En omdat
katten van oorsprong woestijndieren zijn, is een zandbak voor
hen de ideale plek om hun behoefte te doen. De enige manier
om dit te voorkomen is om te zorgen dat de kattenbak thuis
*nog* aantrekkelijker is dan de zandbak! Vuistregels voor de
perfecte kattenbak zijn:

•
•
•
•
•
•
•

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

- voor iedere kat in huis 1 eigen bak plus 1. Dus bij 2 katten heb
je 3 bakken nodig.
- de kattenbak moet zo groot zijn dat een kat zich makkelijk
kan omdraaien zonder de randen te raken.
- katten hebben een hekel aan een kap op de kattenbak omdat
dan de geur van de ontlasting in de bak blijft hangen.
- kies als kattenbakvulling voor fijn en klonterend grit zonder
geurtje, vulling die het meest op zand lijkt is voor katten het
prettigst. Een laag van 2 a 3 cm. is meestal voldoende.
- schep de bak minimaal 1x per dag helemaal uit, en vervang
het grit 1x per week of vaker indien nodig.
Wat betreft het lawaai dat krolse katten maken: laat je poes steriliseren en je kater castreren en wacht daar niet te lang mee! Er
zijn zoveel ongewenste nestjes met schattige kittens.... Poezen

Kunnen al zwanger raken als ze een maand of 7 oud zijn, dus
neem voor die tijd maatregelen! Gesteriliseerde poezen en
gecastreerde katers maken geen lawaai meer ‘s nachts. Ook
lopen ze niet meer weg op zoek naar een partner, vechten
ze minder en worden ze aanhankelijker naar hun baas. En houd
je kat ‘s nachts binnen.
Vrijwel alle overlast door katten kan worden voorkomen door
de eigenaars. Verantwoordelijk huisdierbezit is heel belangrijk,
zeker in een woonwijk waar er zoveel mensen en zoveel huisdieren dicht op elkaar wonen.
Katten liepen vroeger vrij rond en vingen muizen. Tegenwoordig echter wordt van een kat verwacht dat hij/zij zich
gedraagt als huisdier. Een soort kleine hond, maar dan een
die je niet hoeft uit te laten zoals je zelf schrijft. Heb je een
paar standaard tips waar elke kattenlefhebber zich eigenlijk
aan zou moeten houden?

Ik heb hierboven al enkele suggesties gedaan:
- castreer of steriliseer je kat
- chip je kat
- zorg ervoor dat je kat in eigen huis of tuin een aantrekkelijke
plek heeft om te plassen en te poepen. Dus een ruime, schone
kattenbak en liefst nog een extra
Andere levensbehoeften voor een kat:
-
een hoge zitplek van waaraf de kat z’n territorium kan
overzien
- een schuilplekje om zich terug te trekken
- iets hoogs en stevigs om aan te krabben, een krabpaal of een
boomstam
- v ers water en goed voer
- spelen en/of jagen is essentieel om je kat geestelijk gezond te
houden
Tot zover deel 1 van ons gesprek met de katterngedragsdeskundige, Pien Voortman. In het volgende Rochusnieuws
deel 2 over dit interessante onderwerp!
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Waar is Pinokkio gebleven?
Buut Eettafel lonkt naar
thuiskoks met lef.

Door Koert

Een paar keer per jaar samen koken was mijn plan, toen ik een buurt eettafel wilde opstarten. We zijn alweer een paar jaar verder en er werd maandelijks gekookt. De Buut Eettafel
is een groot succes gebleken. Niet alleen ikzelf leerde vele Rochusbuurtgenoten kennen,
maar velen met mij. Het is leuker in de buurt geworden met al die mensen die ik nu ook
ken als buurtgenoot. En genoten hebben we samen. Het was voor mij daarom ook direct
duidelijk dat toen onze vaste chefkok Pierre (zie vorig Rochusnieuws) stopte, ik het stokje
weer wilde overnemen. Een tandje lager, dat wel.
Omdat het succes van een menu van Ottolenghi de twee vorige
keren groot was, leek het me gepast om de buurt opnieuw te
verrassen met diens recepten. Met een paar recepten in de reprise uiteraard, want wat lekker is, blijft lekker. Maar ook met
nieuwe verrassingen. Samen met Elleke, Fulco, Janny en Cees
stonden we vanaf vrijdagmiddag in de keuken. De soep was al
klaar, de kip zat in de marinade en ook de merengue voor het
dessert was al afgekoeld toen we vrijdag stopten. Een dag later,
direct na de middag, stond de ploeg weer klaar om alles af te
maken. De koolsalade en de kip waren snel bereid. Onderwijl
dekte Annelies met Frank de tafels. Dat de pudding die langzaam gaar kookte het snufje zout miste, bleek pas na afloop.
De 32 bezoekers kon het niet deren: het enthousiasme over de
kookkunsten van het kookteam was luid hoorbaar. Zelfs bij de
afwas was het dringen om een taak te mogen vervullen.
Iedereen voelde dat de eettafel een buurtactiviteit is, waarbij
alle handjes mogen wapperen. Samen. Verbinden.
Na afloop dronk menigeen nog een borreltje bij de koffie. De
fles wijn die Paul had ontvangen vanwege zijn verdiensten voor
de Buut Eettafel stond er leeg bij. Maar de inspiratie die menig
thuiskok kreeg, door de uitnodiging om ook eens zelf mee te
koken, vond zijn weg.

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!

Iedereen uit de buurt nodig ik hierbij uit om zich te melden als
kok. Samen prikken we een datum en zoeken we een kookteam
bij elkaar. In Oktober kook ik zelf weer. Al die andere maanden kunnen gevuld worden door enthousiaste thuiskoks. Heb
je ook zin om samen met buurtgenoten jouw menu te koken?
En ben je ook nieuwsgierig naar de reacties over jouw lievelingsrecepten? Laat het me horen, en mail me.
Buuteettafel@gmail.com

Juf Coby nog steeds actieve Eindhovenaar.
Met de sloop van ons buurthuis verdween ook de
peuterspeelzaal. Het was een bijzondere synergisme,
een buurthuis als peuterpaleis. Menig buurtfeestje
stond ik met een biertje in mijn hand tussen de prinsessenjurken en de poppenkastfiguren. De gezelligheid
leed er niet onder, hoewel het aantal buurtactiviteiten
sinds de heropening van de Buut flink is gestegen.
Een positieve verandering zou je denken. Echter met
het verdwijnen van de peuterspeelzaal, verdween ook
een anker in buurt, Juf Coby. Zo onzichtbaar als ze
soms was, zo duidelijk was haar presence voor de
kinderen uit de buurt. Een begrip dat de ouders en
kinderen zich nog met veel plezier herinneren. Maar
waar is ze gebleven vroegen sommigen zich af.
De sloop en de overgang van de peuterspeelzaal naar Korein kinderopvang viel een beetje samen. De buurt roerde zich herinner ik
me, met name over het verlies van Juf Coby. Het spilcentrum in de
Hasselbraam, een samenwerking van Salto en Droomwereld, werd
ook de nieuwe speelzaal voor de buurt. Zonder Juf Coby dus.
Ik ontmoet Coby op haar nieuwe plek, een prachtige locatie in
het Schuttersbos. Pinokkio staat op de deur waar ik aanbel. Bij
binnenkomst staan en zitten er allerlei mensen te schilderen en te
tekenen. Verf en ezels vullen de ruimte en het voelt als een gezellige huiskamer. Na wat herinneringen ophalen (ook ken Juf Coby
als ouder), gaat het gesprek snel over haar huidige activiteiten.
En, waar zijn we nu?
Een paar jaar geleden stopten de activiteitengroepen op revalidatiecentrum Blixembosch. Voor haar man Hans een reden om te
onderzoeken of een doorstart mogelijk was. Met veel energie en
enthousiasme lukte dat. Een eerste plek werd
gevonden op Landgoed Eikenburgh, om vervolgens in een plek
te vinden in één van de houten huisjes op Schutterbosch.
‘Het was niet gemakkelijk’, vertelt Coby. ‘Om een zorgatelier te

worden moet je aan veel voorwaarden voldoen. Vooral ook omdat een groot deel van onze deelnemers betalen via de WMO.’ In
zorgatelier Pinokkio zitten vooral mensen met een NAH (niet
aangeboren hersenaandoening). Voor hen is deze kleinschalige
dagbesteding cruciaal om actief te blijven en zinvol bezig te zijn.
Coby en Hans zijn de drijvende (vrijwillige) kracht achter de
stichting, en worden ondersteund doorprofessionele krachten,
die de deelnemers begeleiden in hun activiteiten. ‘Dagelijks hebben we een ochtend en een middaggroep. De activiteiten variëren nogal. Er wordt ook wekelijks gekookt’.
Hoe kwam je op de naam Pinokkio? ‘Doordat de speelzaal stopte, heb ik veel accessoires met Pinokkio meegenomen.
Ik vond dat prachtig altijd. Het positieve gevoel bleef ik houden.
Hans zei toen, je hebt een prachtige tijd gehad daar. Zullen we die
naam meenemen? Dan kunnen we ook alle attributen gebruiken’.
Het was natuurlijk een prachtig idee. De atelierruimte hangt vol
met Pinokkio-poppen en schilderijtjes.
Het enthousiasme van haar man resulteerde in veel ondersteuning door het bedrijfsleven. Allerlei spullen werden geschonken.
Zelfs een rolstoelbus.
Lees verder op pagina 14
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Daarmee rijden Hans en Coby bijna dagelijks door Eindhoven
en de Kempen om deelnemers op te halen. Ook verzorgt Coby
vaak de lunch voor overblijvers. Met veel liefde, en vooral op
de rustige manier zoals we haar kennen. Het is daarmee een
mooi stel: de gedreven en drukke Hans en de rustige Coby.

hebben. Bij de peuterspeelzaal kon ik beginnen. Door de
professionalisering ben ik een opleiding gaan doen, en werd
coördinerend leidster. De naam Pinokkio was er toen al.’ Ook
van de Irisbuurt kwamen veel kinderen. ‘Er was wel een
verschil tussen de buurten’, vertelt ze verder, ‘maar de ouders
waren allemaal enthousiast en meelevend.’ De huisbezoeken
waren altijd erg leuk. Het waren rustige buurten, waardoor je
bijzondere dingen mee maakten. Het pand was natuurlijk wel
onhandig, en het oogde nogal oud. ‘Als ouders binnenkwamen,
waren ze altijd blij verrast. Het was er gezellig en het was echt
een kinderparadijs’.
Voor mij was het weer bijzonder om Juf Coby te zien. Zelfs
mijn zoon herinnert zich haar nog, en ook zijn vrienden uit de
buurt. Bijna dagelijks is ze nog te vinden op het zorgatelier,
onder dezelfde naam als waar ze ooit werkte. Ook hier oogt het
pand wat oud, maar binnen heerst een ontspannen sfeer met
gelukkige deelnemers.
‘Hans en ik hebben dit samen opgezet. Onze energie zit er in.
Langzaam dragen we nu de verantwoordelijkheden over op
professionele krachten. Wij gaan nu wat vaker fietsen samen.’
Ook dat er nog plek is, wil ze graag laten weten. ‘Ouderen
zitten vaak alleen thuis. Of mensen met een beperking, door
bv een herseninfarct of iets anders. Hier ontmoeten ze elkaar
en schilderen of tekenen ze. Of leggen een kaartje. Het pand
is helemaal geschikt voor rolstoelen, en er kan ook even gerust
worden.’

Zodra we weer praten over de Rochusbuurt gaan haar ogen
stralen. Ze is nog steeds enthousiast over het buurtgevoel dat
de buurt kenmerkt. Ze kent en herkent nog regelmatig ouders
van ‘toen’. ‘Vaak herken ik de kinderen aan hun ouders.
Die veranderen minder snel natuurlijk. Na hun 5de zag ik de
kinderen niet meer, en ben vaak enorm verrast door z’n knul
of meid waartegen ik dan opkijk.’ Er kwamen er toch zo’n
2-300 voorbij in al die jaren.
‘Ik ben begonnen als vrijwilliger, zo’n 25 jaar geleden. Toen
mijn dochter Sanne een paar jaar was, wilde ik wat om handen

Ik herken de lieve zorgen die Juf Coby altijd had naar haar
kleintjes, en nu naar de deelnemers heeft. Vol respect en altijd
in aandacht. Ze is een mooie mens die nog steeds haar bijdrage
levert aan onze samenleving door met compassie en liefde
aandacht te geven aan kinderen en kwetsbare mensen. En in
een soort van eenvoud en rust, zonder stemverheffing, haar
kudde leidend.
Thuis op de bank denk ik nog even terug aan de ontmoeting
van die middag. Pinokkio is totaal veranderd, maar Juf Coby is
Juf Coby gebleven. En mijn zoon? Die glimlacht van oor tot
oor als ik weer vertel over Juf Coby. Zonder beeld, want dat is
verdwenen, maar met een gevoel van dartelend kindergeluk.

Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley
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.

Lekkere Frisse Zomer Smoothie’s

Mango Banaan
Benodigdheden:

• 1 banaan
• mango
• 200ml sinaasappelsap
Bereiding:

•	Schil en snijd de mango in kleine stukje
en doe deze vervolgens in de blender.
Ook het sap wat er van af komt.

•	Doe dit ook met de banaan.
•	Pureer dit eerst fijn in de blender zodat
de mango en de banaan samen komen.
•	Voeg nu eerst 100ml sinaasappelsap toe
en meng dit samen.
•	Daarna de andere 100ml erbij voegen
en nog een keer goed mengen.
•	Pak nu een mooi sapglas en schenk je
smoothie erin over.
Geniet van een verfrissend drankje

Ingezonden bericht...

Lekkere Frisse Zomer
Smoothie’s

Appel Banaan
Benodigdheden:

•	1 banaan
•	1 appel
•	400ml sinaasappelsap
Bereiding:

•	Schil en snijd de appel in kleine
stukje en doe deze vervolgens in de
blender.
•	Doe dit ook met de banaan.
•	Pureer dit eerst fijn in de blender
zodat de appel en de banaan samen
komen.
•	Voeg nu eerst 200ml sinaasappelsap toe en meng dit samen.
•	Daarna de andere 200ml erbij
voegen en nog
een keer goed
mengen.
•	Pak nu een
mooi sapglas
en schenk je
smoothie erin
over.
Geniet van
een verfrissend drankje
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan:	10 en 24 juli, 7 en 21 augustus
Rochusbuurt:	5 en 19 juli, 2 en 16 augustus

Groene bak
St. Jorislaan:	17 en 31 juli, 14 en 28 augustus
Rochusbuurt: 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus

Oud papier
11 en 25 juli, 8 en 22 augustus

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. 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.
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.

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

