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Nieuws vanaf de Rochusbestuur tafel
Er heeft ‘n verwisseling van bestuursleden per 1 september 
plaats gevonden:
Voorzitter Toine van Dongen
Secretaris Gijs van Stiphout
Penningmeester Roland Heijman
Bestuurslid  Albert van der Grinten (vanuit het bestuur 

zitting in de nieuwbouw commissie)
Bestuurslid Carlijn ’t Hoen
Bestuurslid Ine Chatrou

Op zaterdag 3 september was er een geweldig Rochusbuurt 
feest, georganiseerd door Frank van der Laak. Wij als bestuur 
willen hem van harte bedanken voor dit feestelijk evenement. 
Zeker voor herhaling vatbaar, Frank!

Heeft U die prachtige tenten gezien op het Rochusfeest?  
Deze hebben we te danken aan Wooninc. Zij hebben de buurt 
€ 1000,- gegeven, waarvan we o.a. deze super tenten hebben  

gekocht. Het bestuur wil graag Wooninc. dan ook enorm  
bedanken voor deze bijdrage.

Vanaf  juni/juli heeft het buurthuis een nieuwe ketel gekregen. 
Jawel gekregen, gratis en voor niets. U leest het goed… en wel 
via Jos van der Hulst, die ons gekoppeld heeft aan de firma van 
den Hoff. Niet alleen wij als bestuur maar ook de kinderen van 
Pinokkio/Lumensgroep kunnen er weer warmpjes bij zitten 
deze winter.

Ook al weten we dat het buurthuis “binnenkort” plat gaat,  
willen we, totdat we nieuwe huisvesting krijgen, ons zelf  niet in 
de kou laten zitten. Wie weet kunnen we de c.v. ketel meene-
men naar ons toekomstige stekkie.

Wij willen dan ook zowel Jos als de firma van den Hoff  heel 
hartelijk bedanken.

Ine

Op 6 augustus was het dan zover. Voor het eerst gingen de poorten van 
Camping 'De Rochus' open!

Camping 
'De Rochus'

De opkomst was goed, al snel stonden  
er 9 tenten her en der verspreid over de 
speeltuin en waren we met ongeveer 40 
mensen. Omdat de weersverwachting 
slecht was, hadden we een grote partytent 
neergezet. Daar zaten al snel de volwas-
senen gezellig te kletsen. De kinderen 
vermaakte zich prima en speelden  
verstoppertje en tikkertje tussen de tenten, 
leende elkaars fietsen en skelters en  
vermaakte zich prima op 'hun camping 
voor 1 nachtje'.

Er was een echte receptie in de vorm van 
de caravan van Aagje en Leon. Verder 
was er een toilet- en wasgelegenheid aan-
wezig om het helemaal af  te maken.
Om 17.00 uur werden de voorbereidin-
gen getroffen voor de gezamelijke BBQ. 
Iedereen had bedacht toch maar wat  
extra te maken met als resultaat een  
heleboel heerlijk eten!
Ondanks een flinke stortbui na het eten 
bleef  het erg gezellig. Er was muziek en 
een echte minidisco voor de kindjes die 
allemaal later naar bed mochten. 

We hebben een gezellige avond gehad en 
elkaar allemaal wat beter leren kennen 
onder het genot van een drankje, en nog 
een en nog een.
 
De volgende morgen was er natuurlijk 
het ontbijt en heel veel koffie om wakker 
te worden. De kinderen konden lekker 
knutselen en toen werd het toch echt tijd 
om alles weer op te ruimen. Hier bleek 
echt dat een nachtje camping verbroederd, 
want een hele grote groep is gebleven om 
samen in te pakken en op te ruimen. 
Super!

Al met al was het een zeer geslaagde  
activiteit en mag het een traditie worden 
als het aan ons ligt.

 Aagje en Carlijn 
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Buurtbestuur
Roland Heijman tel: 211 12 32

Albert van der Grinten tel: 211 50 59

info@rochusbuurt.nl

www.rochusnbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten tel: 211 50 59

jose.albert@wanadoo.nl

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom  tel: 211 14 10

trudy.sturkenboom@gmail.com

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts tel: 212 95 65

rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis tel: 0900-8844

erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14 040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers tel: 2388319

i.wagemakers@eindhoven.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground

tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44

info@polyground.nl

  Buurt-info Redactioneel
De zomer loopt op zijn einde (welke zomer?!), buurtbewoners zijn terug 
van vakantie en de kinderen gaan weer naar school. 

Ook de Rochusredactie heeft de pen weer ter hand genomen om verslag te doen van 
de verschillende activiteiten die de afgelopen periode in de buurt hebben plaats- 
gevonden. Denk bijvoorbeeld aan de eerste editie van Camping de Rochus en het 
bruisende, drukbezochte buurtfeest.

Daarnaast leest u in deze krant over de stand van zaken van de nieuwbouw, wordt een 
kunstenaar belicht in ‘Kunst in de buurt’ en stellen de studenten van Tuinstraat 15 
zich aan u voor. Natuurlijk komen ook de vaste rubrieken voorbij.

Veel leesplezier!
De redactie

 

Kopij Rochusnieuws 121

Eind oktober 2011 verschijnt de volgende Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en 
met woensdag 19 oktober a.s. mailen aan:  
rochusnieuws@gmail.com 

of  afgeven op
Sint Jorislaan 18 
of
Willem van Hornestraat 19.

vraag & aanbod

Aangeboden: Gratis af te halen dubbele 
schommel (incl. palen en constructie).  
De schommel is inmiddels gedemonteerd 
dus als bouwpakketje af te halen.

Waar:
Willem van Hornestraat 21
e-mail:  hoenie1@hotmail.com
tel.:   06 28 99 33 81
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Katje  
gevonden!
We hebben dinsdag 6 september een  
katje gevonden in onze tuin. Volgens de 
dierenarts is het een mannetje van onge-
veer 4 maanden oud, niet gecastreerd.  
Hij is in goede conditie en tam, maar 
heeft geen chip of  halsband. Het katje  
is zwart met wit. Het zwart loopt aan de 
bovenkant van zijn kopje en over zijn rug, 
zijn buikje en pootjes zijn wit.

Als iemand weet van wie hij is, horen we 
het graag. Tot die tijd ligt hij heerlijk te 
slapen op de bank en knuffelen en spelen 
onze kindjes volop met hem.

Oja, totdat we zijn baasje gevonden  
hebben noemen we hem Koosje!

Joost en Carlijn 't Hoen
Sint Rochusstraat 24
5611 RH Eindhoven
040 212 55 12
06 43 89 46 99

Nieuwbouw Rochusbuurt
Wooninc. heeft bouwplannen in de Rochusbuurt. Daar hebben ze een 
bouwvergunning voor nodig. Omdat de bouwplannen niet passen 
binnen het geldende bestemmingsplan, heeft Wooninc. ook een  
vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Ondanks 76 bezwaren van 
bewoners uit de buurt, heeft de gemeente Eindhoven in januari 2009 
deze vrijstelling afgegeven. Meerdere partijen, waaronder de 
Rochusbuurtvereniging, willen het afgeven van deze vrijstelling laten 
toetsen door de bestuursrechter. Daarom heeft de buurtvereniging in 
maart 2009 beroep aangetekend tegen deze beslissing van de gemeente 
Eindhoven bij de Rechtbank in Den Bosch. Hierbij is de 
Rochusbuurtvereniging de eiser, de gemeente Eindhoven de verweerder 
en Wooninc. belanghebbende.

Van uitstel komt… afwachten

Beroepsprocedure
In het afgelopen voorjaar kregen we eindelijk bericht dat dit beroep op 30 maart 
behandeld zou worden door de bestuursrechter. Kort hierop kwam het bericht dat 
op verzoek van de verweerder (gemeente Eindhoven) de behandeling was uit- 
gesteld tot 20 mei. Begin mei kwam vervolgens weer het bericht dat de zaak  
wederom was uitgesteld. Onduidelijk is wie dit uitstel heeft aangevraagd, in ieder 
geval niet de Rochusbuurtvereniging. Navraag bij de rechtbank leverde op dat dit 
beroep niet eerder als in oktober of  november behandeld zal worden door de 
rechtbank. Als reden voor dit lange uitstel geeft de rechtbank aan dat deze zaak 
door een meervoudige kamer behandeld moet worden. Dit is het geval als de zaak 
van belang is voor de ontwikkeling van het recht, als het om een complexe zaak gaat 
of  als het maatschappelijk belang van de uitspraak groot is. Deze meervoudige  
kamer komt niet eerder als in oktober of  november bijeen.

Bouwvergunning
In het najaar van 2010 heeft Wooninc. voor haar bouwplannen een bouwvergun-
ning aangevraagd bij de gemeente Eindhoven. Deze is bij het uitkomen van deze 
krant inmiddels afgegeven of  kan elk moment afgegeven worden. Omdat de  
ingestelde beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afgeven van de vrij-
stelling van het bestemmingsplan geen schorsende werking heeft met betrekking 
tot de bouwvergunning, zou Wooninc. in principe binnenkort kunnen beginnen 
met bouwen.

Voorlopige voorziening
Omdat we nu al zo lang wachten, wil de Rochusbuurtvereniging nu eerst de beslis-
sing van de bestuursrechter afwachten. Mocht de bouwvergunning eerder afgege-
ven worden als de uitspraak van de bestuursrechter, zal de Rochusbuurtvereniging 
daarom een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is een 
soort kort geding waarin een voorzieningenrechter bekijkt of  het ingestelde beroep 
kans van slagen maakt. Als de voorlopige voorziening wordt toegekend betekend 
dit dat de uitvoering van de vrijstelling van het bestemmingsplan, afgegeven  
door de gemeente Eindhoven, wordt uitgesteld tot na de uitspraak in de beroeps-
procedure. Dit betekend dan dat Wooninc. niet eerder mag gaan bouwen tot de  
uitspraak van de bestuursrechter bekend is.

Namens de werkgroep nieuwbouw,
Frank van der Laak

LAATSTE NIEUWS
De behandeling van het beroep van de Rochusbuurtvereniging tegen de vrijstelling 
van het bestemmingsplan, die de gemeente Eindhoven in januari 2009 heeft  
afgegeven in verband met de bouwplannen van Wooninc., zal plaatsvinden tijdens 
een zitting van de meervoudige kamer op donderdag 20 oktober 2011 om 11.00 uur 
in Den Bosch, Leeghwaterlaan 8. De behandeling van het beroep op de zitting 
duurt ongeveer 120 minuten.

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

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

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl

Ik wordt ontvangen in een aangenaam atelier. Zijn nieuwe huis 
aan de Tuinstraat bevalt hem wel. Het atelier is ruim, heeft veel 
licht en kijkt uit op een groene tuin. Ik krijg lekkere boerenkoffie 
zoals zijn moeder dat altijd maakte. Ons gesprek gaat meteen 
de diepte in en krijgt al snel een filosofische tint.
We beginnen bij een inspirerend vel papier. Boven de woorden 
van Goethe: Dem Schnee, Dem Regen, Dem Wind entgegen 
staan eigen woorden van Mathieu: los, open, elegant. Dit gaat 
over het lopen waar hij de dag mee begint. 

Mathieu schildert abstract. Hij schildert met olieverf  en aquarel 
en tekent met grafiet en oost-indische inkt. Als ik zijn werk zie, 
denk ik: ritme en beweging. Dat is niet zo vreemd want tijdens 
het werken gaat hij een dialoog aan met welgekozen muziek.  
Zo heeft zijn vriend Ludwig hem lange tijd begeleid naar kleur-
rijke werken. Maar ook J.S. Bach en John Coltrane kun je horen 
als je langs zijn huis loopt. Schilders met wie hij affiniteit heeft 
zijn Vermeer, Mondriaan en Matisse.

Ik zie primaire kleuren: rood, geel en blauw. Voor Mathieu staat 
rood voor karakter, blauw voor geest en geel voor de wil.  
Daarnaast veel wit. Niet zomaar wit; het is doorschijnend en 
doorleefd want door het wit heen zie je andere lagen. Regelmatig 
geeft hij zijn werk de tijd om te drogen, er weer naar te kijken 
en er wellicht wéér een laag erover heen te zetten. Zelden werkt 
hij nat-in-nat. Dat past wel bij het ‘hoekige’ wat hij verschillende 
keren benoemt: goede wijn heeft een hoekje, een schilderij  
is hoekig, inspirerende muziek is hoekig. Lange tijd hebben 
hoeken ook zijn werk bepaald omdat hij het vierkant als uit-
gangspunt heeft genomen. Dat vierkant geeft een begrenzing, 
een kader. Daardoor schept het een probleem en tegelijk een 

In de buurt van kunst

uitdaging want er moeten keuzes gemaakt worden. Zoals hij 
het zelf  formuleert: “een hoekig en vreugdevol uitgangspunt.” 
De rand van het vierkant is als de huid; daar waar we contact 
maken. Doordat er grenzen zijn, kennen we elkaar en onszelf.  
Inmiddels heeft het vierkant niet meer zijn specifieke aandacht, 
wat natuurlijk niet betekent dat het uit zijn werk verdwenen is. 
Een probleem is het niet meer.

Een ander aspect van zijn schilderijen is schraalheid. Letterlijk, 
want hij gaat regelmatig met grof  schuurpapier over reeds ge-
schilderde lagen. Dat maakt de lagen ijler en spannender. Voor 
Mathieu staat dit tegenover de instelling dat ‘the sky the limit’ 
is. Een roofzuchtige instelling die geen grenzen respecteert. 

In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk 
belicht. Vandaag aandacht voor Mathieu Berden. Hij heeft zijn opleiding 
schilderen genoten aan de Stadsacademie in Maastricht en de 
Koninklijke academie in Den Bosch.  Hij heeft 28 jaar in de blauw- 
ververij, die nu deels gesloopt, deels gerenoveerd wordt, gewoond en 
gewerkt. Inmiddels werkt hij 40 jaar als autonoom kunstenaar en doet 
‘wat hij wil’. Dat betekent wel, dat hij steeds zichzelf  bevraagt en  
verantwoording naar zichzelf  neemt.
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Van elf naar twee parochies in Eindhoven
dinsdag 21 juni 2011

EINDHOVEN – De katholieke kerk in Eindhoven 
heeft vanaf  1 januari nog maar twee parochies: één 
ten noorden van de spoorlijn, de andere ten zuiden 
ervan. Momenteel heeft Eindhoven nog elf   
parochies met achttien kerken.

Vanaf  1 januari is de Petruskerk aan de Kloosterdreef  de  
parochiekerk van noord-eindhoven; de Joriskerk aan de 
Jorislaan wordt parochiekerk voor het zuiden van de stad. 

Voor de twee nieuwe parochies komen er twee pastoors, 
twee pastorale teams en twee besturen. Johan Goris uit 
Aalst-Waalre wordt benoemd tot pastoor in noord, René 
Wilmink uit Breugel wordt pastoor in zuid.

De oude parochies komen te vervallen en gaan pastoraal, 
bestuurlijk en financieel op in de nieuwe parochies. Welke 

van de resterende zestien kerken straks 
nog in gebruik blijven, wordt nog  
bekeken door het bisdom. De huidige 
pastoors van Eindhoven krijgen de functie 
van pastor of  worden elders in het bis-
dom benoemd. Deken Frans Verhoeven 
treedt terug en laat het fusieproces over 
aan een opvolger. 

Hulpbisschop J. Liesen van het bisdom 
Den Bosch maakte de plannen maandag 
bekend tijdens een bijeenkomst met  
pastorale teams en de parochies. 
De redenen van de ingrijpende fusies 
zijn de sterk afnemende kerkelijke  
betrokkenheid in de stad, het groeiend 
tekort aan priesters, diakens en pastoraal 
werkers en de zorgwekkende financiële 
situatie van de parochies.

  Voor u geknipt...

Een aantal reeksen werken verwijzen naar muziek:
90 X 130 Sonate is een serie olieverfschilderijen, ontstaan in 
een ontmoeting met de late sonates voor viool-piano en cello-
piano van J.S. Bach. Kleurrijke werken waarin wit een belang-
rijke plek in neemt. Hoekige lijnen, met af  en toe schuine 
accenten. Elk werk een eigen karakter en uitstraling.
Crescendo is een reeks aquarellen die voor mij associaties  
geven met kalligrafie.

Voor Mathieu doet het uiteindelijke schilderij er niet eens zoveel 
toe. Het schilderen zélf, dat is belangrijk. Het is een taal, een 
mentaliteit. “De muziek stroomt, het werk stroomt.”  Mathieu ís 
dan het schilderen. “In de directe actie begrijp ik het schilderen 
ten volle; het schilderij zijn.” Het schilderen als dans, de verf  als 
beweging op het doek. Mathieu woont in zijn atelier, of  werkt in 
zijn woning, of  woont in zijn werk. Het is allemaal waar. 

Ik sluit af  met een anekdote. Tijdens de uitreiking van de 
Koninklijke Prijs voor het Schilderen stond hij toevallig voor-
aan en werd aan de koningin voorgesteld, zijnde ‘Mathieu 
Berden, één van de schilders’. Waarop Hare Majesteit zei:  
“Oh, dan zie ik u zo meteen wel hangen”.

Wil je meer van zijn werk, in kleur!, zien, kijk dan op zijn  
website: www.mathieuberden.nl

Marga
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Studenten in de Rochusbuurt: 
een nadere kennismaking
In de Rochusbuurt bevinden zich tal van studentenhuizen met daarin nog 
meer studenten. Je herkent de huizen vaak aan de hoeveelheid fietsen voor 
de deur, de overwoekerde tuin, oud schilderwerk, meerdere deurbellen en 
een ratjetoe aan raambekleding. Toch zorgen studenten ook voor dynamiek 
en leven in de wijk. Ondanks het feit dat ze in grote getalen aanwezig zijn, 
blijft de interactie met andere buurtbewoners vaak uit.

De Rochusredactie is dan ook blij met het initiatief  van Nadine, 
student uit de Rochusbuurt, om studenten aan het woord te  
laten in het Rochusnieuws. We willen met deze rubriek graag  
te weten komen of  de vooroordelen over studenten kloppen. 
En hoe het voor studenten is om in de Rochusbuurt te wonen. 
De bewoners van Tuinstraat 15 nemen het voortouw in deze 
editie van het Rochusnieuws. Hopelijk zullen andere studen-
tenhuizen volgen!

Waar? Tuinstraat 15
Wie?   Nadine, Josje, Martin en een nieuwe huisgenoot is 

in werving.
Inhoud?  4 kamers; 2 douches, waarvan 1 met toilet; keuken 

en tevens wasruimte; berging en voortuin.

Het studentenhuis aan Tuinstraat nummer 15 kent vier bewo-
ners. Eigenlijk kun je het op dit moment geen studentenhuis 
noemen, aangezien enkel Nadine nog studeert. Maar om in dit 
huis te kunnen komen wonen moet je wel student zijn. Je mag 
na je studie blijven wonen totdat je een andere passende woon-
ruimte hebt gevonden. Het huis is eigendom van Wooninc en 
deze draagt zorg voor het beheer. Doordat drie van de vier  
bewoners werken is het een huis waarin vooral individueel 
wordt geleefd. Toch zoeken ze elkaar soms op om samen te 
ontbijten of  om met goed weer lekker in de voortuin te zitten 
(er is geen achtertuin). Nadine vertelt dat de traditie is ontstaan 
om één keer per week gezamenlijk te eten om daarna voor de 
buis te ploffen en 'Expeditie Robinson' te kijken, soms gevolgd 
door 'Oh, oh, Cherso'. 

Kenmerkend voor de inwoners van Tuinstraat 15 is dat zij allen 
een Eindhovense achtergrond hebben. Zij hebben dan ook 
vaak al een sociaal netwerk opgebouwd buiten het studenten-
leven. Een leuke anekdote is volgens Nadine dat ze toen ze hier 
kwam wonen te weten kwam dat haar vader en tante dit pand 
ook bewoond hebben, maar dan als krakers.
Wonen in de Rochusbuurt wordt als luxe ervaren: zo dicht bij 
de binnenstad in een historische, karakteristieke wijk. Ze vinden 
het hier lekker rustig en genieten van al het groen in de straat. 
De buurtbewoners omschrijven ze als Bourgondiërs en levens-
genieters: Mensen die ieder op hun eigen manier van het leven 
willen genieten en dat ook samen doen door middel van een 
Running dinner, Tapas in de tuin of  een muzikaal en kunstzin-
nig buurtfeest. Ondanks dat de inwoners van Tuinstraat 15 hier 
zelf  niet aan deelnemen, vinden ze het wel bijzonder aan deze 
wijk. Contact met buren is er vooral wanneer ze iets willen  
lenen en soms wordt er een praatje op straat gemaakt. Nadine 
heeft ook wel eens contact met de Hasselbraam wanneer ze  
informatie nodig heeft voor haar studie.

Checklist vooroordelen Studentenhuis

o Plakkerige vloeren
o Muizenplaag
✔ Bergen afwas
o Jaarlijks huisfeest
✔ Huislijst
✔ Gezamenlijke maaltijden
o Lid studentenvereniging

✔ Rotzooi in de tuin
o Vieze toiletten en douches
✔ Stapels post bij de voordeur
o Kijkavonden
o Relaties in huis
✔ Gezamenlijk tv kijken
o Huis heeft een naam 



Wil je je studentenhuis ook nader voorstellen aan de lezers van 
het Rochusnieuws? Neem dan contact op met de Rochusredactie 
via e-mailadres rochusnieuws@gmail.com.

Lisanne

Josje, 24 jaar

Voor mij is het 4 jaar geleden dat ik op kamers ging hier 
in de Tuinstraat. Ik ben opgegroeid in de Iriswijk, dus dit 
stukje Eindhoven voelt als thuis voor mij. 
Ik voel me bevoorrecht dat ik in zo’n mooi oud huis mét 
tuin mag wonen. Ik snap ook echt niet waarom de 
Romerohof  plat moet. Dat kleine stukje oud Eindhoven 
moet je koesteren!

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de kunstacademie 
in Breda (St. Joost) en ik hoop nu aan de slag te kunnen 
als illustrator. Het is spannend, eng zelfs, maar ook  
ontzettend fijn om eindelijk voor mezelf  te kunnen 
beginnen. 

Het liefst blijf  ik altijd in deze buurt wonen, midden in de 
stad, in het groen, in de nostalgie. Niets zo lekker als op 
zaterdagmiddag bij de bakker naar binnen te lopen (niet 
bij de toonbank, maar in de keuken) en daarna je verse 
duizend-en-één-pitjes-en-zaadjesbrood op te eten in de 
tuin in de zon in je hum.

Nadine, 26 jaar

3 jaar geleden ben ik hier komen wonen. Ik weet nog dat 
ik hier voor het eerst kwam, voor de kijkavond. Het was 
eind april en zomers weer. Ik kende de buurt wel maar 
was nog nooit in de Tuinstraat geweest. Toen ik de straat 
binnen fietste dacht ik mij echt buiten de stad te wanen. 
Het was zo groen! Nog steeds geniet ik er van om de 
straat binnen te fietsen en de jasmijnstruiken te ruiken.  
Ik noem het de Tuinstraat geur.

Ik studeer pedagogiek op de fontys in Eindhoven. Ik ben 
afgelopen week met mijn derde jaar begonnen en doe nu 
voor een half  jaar een minor in verslavingskunde. Ik zou 
graag met jongeren gaan werken en dan specifiek met  
autistische jongeren. 

In deze buurt wonen is voor mij echt genieten. Ik ben ook 
echt trots op deze wijk. 
Ik ben wel benieuwd hoe andere buurtbewoners ons zien. 
Ik merk dat wij toch weinig contact hebben met buurtge-
noten. Wanneer buurtbewoners last van ons hebben 
(wildgroei, geluidoverlast of  iets dergelijks) dan horen we 
dat eerder van de politie dan van de buren zelf. Ik vind dat 
jammer. Ik zou het prettig vinden wanneer buurtgenoten 
eerst bij ons aan kloppen om het gesprek aan te gaan.
Via deze weg hoop ik dan ook dat wij als studenten vaker 
leuker contact kunnen hebben met onze buren.
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Rochusfeest
Zaterdag 3 september was het zover: de Rochusbuurt stond in het teken 
van het buurtfeest. De hele dag vonden feestelijke activiteiten plaats in en 
rondom het buurthuis, dat was omgetoverd tot een prachtige feestlocatie. 
Het leek zowaar een klein festival! Ook het fantastische weer droeg bij 
aan de feestelijke dag, maar bovenal zorgden de buurtbewoners zelf  voor 
de gezellige en ontspannen sfeer die de gehele dag aanwezig was.  
Ze hadden er duidelijk veel zin in! 

Al vroeg in de middag stroomden de eerste buurtbewoners toe om de tentoon- 
stelling ‘In de buurt van kunst’ in het buurthuis te bezichtigen. Kunstenaars uit de 
buurt, die in het Rochusnieuws geïnterviewd zijn , exposeerden enkele van hun  
werken. Mijn complimenten aan Marga Verhoeven, initiator en organisator van de 
tentoonstelling, die het samen met de kunstenaars voor elkaar heeft gekregen het 
buurthuis te transformeren tot een waardige expositieruimte en van de verschillende 
werken een geheel heeft weten te maken. Heel bijzonder!

Ook rondom het buurthuis nam de bedrijvigheid al vroeg toe. Jonge buurtbewoners 
waren in de weer met de verschillende activiteiten die voor hen georganiseerd waren. 
Er werden buttons gemaakt, suikerspinnen gegeten en Aagje toverde de kinderen met 
haar schminkspullen in een mum van tijd om tot prachtige creaties! En na het stil zit-
ten voor de schminkpartij konden ze zich vervolgens lekker uitkuren in de speeltuin!

De feestavond werd afgetrapt door Ad van Meurs and Friends, die gedurende twee 
uren hun repertoire ten gehore brachten.  De feestlocatie was inmiddels goed gevuld 
met bezoekers en er werd zichtbaar genoten van het mooie weer, de lekkere drankjes 
en het muzikale optreden. 

Ook aan de inwendige mens was door de organisatie gedacht: na het optreden van 
Ad van Meurs hoefde niemand naar huis om wat te gaan eten. Voor een bescheiden 
bijdrage werd namelijk een heerlijke maaltijd geserveerd door Wiro en Harriet van 
restaurant ‘t Hoefke. Veel buurtbewoners maakten gebruik van deze mogelijkheid en 
een heerlijk bourgondisch tafereel speelde zich in de vroege avonduren af  op het 
Rochushofje. Alle ingrediënten voor een uitbundige feestavond met muziek van  
dj Anybase waren aanwezig en ik heb mij dan ook laten vertellen dat het feest tot laat 
in de nacht heeft voortgeduurd. De Rochusbuurt mag met trots terugkijken op deze 
bijzondere dag in deze bijzondere wijk!

Lisanne

De avond...
Nou, geen woord teveel! en met veel genoegen heb ik me die avond in het buurt- 
leven gestort. Het is zo geweldig om iedereen te zien, mee te kletsen, een biertje te 
drinken samen. De DJ was fantastisch, ze draaide voor ieder wat wils. Er werd ook 
flink gedanst! Een lotje uit de loterij dat je letterlijk tot diep in de nacht lekker in  
je t-shirt buiten kon blijven, zeker als je kijkt naar de rest van de zomer!

Met zo’n tien mensen hebben we na afloop uiteindelijk alles naar binnen gebracht 
en... na het uittrekken van de laatste stekker en het naar binnen brengen van de laatste 
attributen, begon het te onweren!
Organisatie (Frank) bedankt! Tot volgens jaar?!

Henk
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Bij de oplossingen van de Rochusbuurt Foto 

Quiz zaten ook twee zeer bijzondere.  

Een afscheidsrede  van iemand die de buurt gaat 

verlaten en een gedicht van iemand uit de 

Iriswijk die onze buurt een warm hart toe draagt. 

Ze werden beiden beloond met een strip 

consumptiebonnen.

Dank aan alle medewerkers van 
het Rochusfeest 2011

Publiciteit: Heinz de Jong

Opbouw: Albert van der Grinten

 Roland Heijman

 Gijs van Stiphout

 Jan Schevers

 Joost ‘t Hoen

 Carlijn ‘t Hoen

 Hélène van Tilburg

 Ruud Snel

 Henk Aarts

 Frank van der Laak

Horeca: Ine Chatrou

 Annelies van den Boogaart

 José Raaijmakers

 Antoinette van Gemert

 Hélène van Tilburg

 Joke Beniers

In de buurt van Kunst: 
 Marga Verhoeven

 Maria Kapteijns

 Mathieu Berden

 Wil Hendriks

 Lex Grote

 Jos van der Sommen

 Tom Veeger

 Ingrid van Zummeren

 Lucie Jansen

Kinderactiviteiten:
 Aagje Kouwenberg 

 Carlijn ’t Hoen

 Ballonentoverfee

Prijsvraag: Suzanne Keuning

 Annelies van den Boogaart

 Jan Keuning

The Watchman:
 Ad van Meurs

 Ankie Keultjes

 Stefan Jankowski

 Theo Wijdeven

 Sjoerd van Bommel

Hoefkesmaaltijd:
 Wiro Vervoort

 Harriet Bogaarts

 Jan …

Bericht uit de Rochusbuurt:
 Paul Veltman

DJ ‘s: Sabine Beckers

 Bas Dekker

 1  HH van Brabantplein 6 of 4

 2 Geldropseweg 60 

 3 St Jorislaan 84

 4 Kettingstraat 19

 5 Hoefkestraat 46

 6 St Rochusstraat 26

 7  HH van Brabantplein 13

 8 Tuinstraat 25

 9 St Rochusstraat 45

10 Willem van Millenbergstraat 27

11 Tuinstraat 6

12 Hoefkestraat 68

Oplossing Rochusbuurt FotoQuiz 2011

“De Rochusbuurt, zo gezellig, zo knus.
Ik ga binnenkort verhuizen en zal deze buurt 
gaan missen dusbij deze bedankt voor al die mooie jaren………

Ik sla het op in mijn hart en zal je nooit vergeten.”Guus van den Akker.
“Ik was in de Rochuswijk op een zomerse dagen
en tel deze zonnige dagen op de binnenkant van 

mijn strooien zomerhoeden wil dan confetti strooien op het grauwe 
zebrapad
midden in de nacht in mijn stadDat maakt me rijkDank voor dit festijn ik voel me hier fijn”

Toon Roosen



pagina 10   |   Rochusnieuws 120   |  september 2011

Deze week in Kids Talk heeft Mila van Lierop Sam Matheeuwsen,  
een van haar BBF (Best Buurmeisje Forever), geinterviewd. 

Wie ben je?
Ik ben Sam Matheeuwsen. Mijn moeder en vader zijn Cristel en Hans.

Mijn broertje heet Tomas. Ik zit op de Hasselbraam in groep 6.

Wat is je lievelings.....?
Mijn lievelingsdier is een jaguar. Mijn lievelingskleur is blauw. Op school vind ik

de spelling de leukste les. Op TV kijk ik graag naar “Hollands got talent”

Wat lust je graag?
Mijn favoriete eten is pizza. Zure matten is mijn favoriete snoep.

Waaraan heb je een hekel?
Ik heb een hekel aan pesten.

Wat zijn je hobby's?
Mijn hobby's zijn dansen en trampoline springen.

Van welke muziek houd je?
Ik vind de muziek van Lady Gaga leuk.

Wat vind je het leuk in de Rochusbuurt?
Ja! Want er wonen hier veel vriendinnen. 

Wat is je favoriete land?
Italie. 

Wie zou je willen zijn en wat wil je worden?
Ik wil mezelf  zijn en wat ik wil worden weet ik niet.

Wie wil je de volgende keer interviewen:
Ik wil de volgende keer Indy ….. interviewen.

Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk

St. Jorislaan 88

Toine van Dongen

Pastoor Dijkmansstraat 31

dongen31@xs4all.nl

Roland Heijman

W. van Hornestraat 13

roland.heijman@zonnet.nl

Cathérine Marie

St. Rochusstraat 63

c.marie@riseindhoven.nl

Joris Westerwoudt

Tuinstraat 4

joris.westerwoudt@gmail.com

Flatcoördinator
Koen van de Noort

De Rozentuin 53

noort42@zonnet.nl

Hoofd- en Straatcoördinator
Walther Willems

Hoefkestraat 16

waltherwillems@gmail.comw

  Buurtpreventie KidzzzzTalk estafette
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Kun je tot 10 tellen ?
Je legt 3 centen op tafel. Daar gaat-ie! 

Je neemt de centen 1 voor 1 op en telt 
hardop: één, twee, drie.

Nu heb je 3 centen in je hand, vervolgens 
tel je verder door de centen op tafel te 
leggen. Vier, vijf, zes, daar na pak je er 
twee op, zeven, acht. 
1 Laat je op tafel liggen. Tenslotte leg je 
de 2 centen weer op tafel: negen, tien. 
Klaar !!! 

Nu vraag je of  je vriend dit ook kan en  
je geeft hem de 3 centen in de hand.
Hij begint met 1, 2, 3, op tafel te leggen, 
4, 5, 6, van tafel afhalen, 7, 8, op tafel  
leggen........ Héééé dit lukt niet??!!??

Oplossing: Hij begint verkeerd. 

De centen moeten eerst op tafel liggen om de 

truc te laten lukken. 

Kinderpagina!!

Klaarzetten:
beslagkom
vork en mes
diep bord
Benodigheden:
75 gr poedersuiker
45 gr cacao
75 gr boter
300 gr 
amandelspijs

Moppen...

Er komt een man bij de gemeente en die 
wil zijn naam veranderen. “Wat is uw 
naam?”, vraagt de ambtenaar. 
“Jan Kloot”, mompelt de man. 
“Dat zou ik ook willen veranderen”, meent 
de ambtenaar. “Hoe wilt u voortaan heten?”. 
“Ik wil liever Piet genoemd worden”, zegt de 
man.

Het is geel en het heeft een kort rokje? 
- Een kanarie-grietje.

Wanneer ben je echt te dik?
Als je ligt te zonnen en door een medewerker 
van Greenpeace terug de zee in wordt gerold...

Bereiding:
Strooi in een diep bord de poedersuiker. 
Meng er 30 gr cacao doorheen.
Doe nu de boter erbij(hij moet wel zacht zijn, op 
kamertemperatuur).
Prak alles goed met een vork door elkaar.
Doe het nu in een beslagkom en verbrokkel de amandelspijs 
erin. Kneed dan dit alles met koele handen, maar wel snel en 
goed, tot een stevige bal. 

Druk de bal plat en snijd hem in 20 stukjes.
Maak van deze stukjes mooie balletjes. 
Je moet ze wel snel rollen anders worden ze weer zacht. 
Leg de balletjes 15 min. in de koelkast. 
Strooi in een bord de rest van de cacao en rol de balletjes 
erdoor. Als je het leuk vind kun je de balletjes ook in 
papierenbakjes(caisses) leggen. 

Om goed stijf  te worden moeten de balletjes nog minstens  
2 uur in de koelkast. 

Chocolade ballen
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Op bezoek...
U hebt dat vast ook wel eens, u fietst door onze Rochusbuurt, 
ziet iets en denkt: Wie zou daar nou wonen ...?

Nou, dat had ik nou op de Geldropseweg tegenover de 
“Vlinder” (boven de carnavalswinkel) als ik naar boven kijk, 
het raam op de eerste verdieping: planten voor het raam, niet 
gewoon iets groens, maar een oerwoud, bananenbomen!

Op de plantenbeurs in onze Rochusbuurt, kwam ik Guus te-
gen. Híj was het die daar woont. Ik sprak met hem af  dat ik 
eens een kijkje zou komen nemen en daar verslag van zou doen 
in onze buurtkrant.

Guus van den Anker dus, 32 jaar jong, beheert samen met  
2 huisgenoten, op de 1ste en 2de verdieping een pand aan de 
Geldropseweg, zo’n pand dat weg moet als Woninc met de 
nieuwbouw gaat beginnen. Een geweldig grote ruimte! Voor 
weinig geld aan huurpenningen (anti-kraak) “beheren” ze al 
meer dan 7 jaar het pand. Voor hen mag het nog eeuwen duren 
vóórdat Woninc. daadwerkelijk gaat beginnen met bouwen! 
Dank aan het uithoudingsvermogen van onze commissie 
nieuwbouw! 

Guus heeft de ruimte aan de voorzijde helemaal omgetoverd 
tot een oerwoud: een kamerlinde van 2 meter hoog en 2,5 meter 
breed vult een groot deel van het middenstuk; alleen al deze 
plant drinkt 10 liter water per dag! Daarnaast nog allerlei grote 
planten waaronder een stuk of  5 bananenbomen (Musa-musa) 
met een bladlengte van 1,2 meter. Verder nog verschillende 
Orchideeen soorten, Papyrussen, Ficus, Filodendron en 
Monstera. Een papagaaiachtige in een kooi completeert het 
oerwoudgevoel, fantastisch! Guus vertelt dat alleen dankzij  
de mogelijkheid van het anti-kraakwonen, hij zo’n ruimte met 
louter grote planten kan aanhouden en daarmee zijn hobby  
uitbouwen tot dit niveau! Behalve de planten staan er in de 
ruimte nog enkele aquaria; van de vissen, die hierin rondzwem-
men vertelt Guus dat die soort vroeger in het Afrkaanse 
Victoriameer leefde vóórdat daar de Nijlbaars werd uitgezet. 
Die soort vrat vervolgens in no-time alle andere vissen op, 
waardoor de bio-diversiteit daar ernstig werd aangetast. 
Gelukkig zwemmen déze vissen nog rond, zij het dan niet  
in Afrika.

Tijdens een rondleiding door het immense huis zien we nog 
meer aquaria (met o.a. de Axalottl-amfibie). Guus heeft in een 
andere ruimte nog een kweek-kamer voor allerlei jonge en 
soms verweesde planten. Dan komen we tot onze verbazing op 
een andere opmerkelijke bezigheid van hem: op de 2de verdieping 
is een atelier ingericht waar hij een aantal van zijn schilderijen 
heeft opgehangen en neergezet! Een veelheid van kleuren,  
motieven en schildertechnieken streelt onze ogen. 

Hoe kun je zoveel tijd besteden aan je hobby, wat doet Guus 
voor de kost? Hij vertelt dat hij ZZP-er is, klussenman.  
Hij doet alles op het gebied van b.v. schilderen, timmeren, stuc-
cen. Zo heeft hij een tijdlang in de decorbouw gewerkt. Zonder 
website komt hij door mond-op-mondreclame aan allerlei  
klussen om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Dank je wel voor je gastvrijheid, Guus!
Henk
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Op 6 oktober 2011, eerste Beursvloer in Eindhoven. 

Handelen met gesloten beurs!

Elke woensdag en zaterdag 
tussen 12:00 - 14:00 uur 
verkoop van ambachtelijk 
brood vanuit garagepoort.

Gebak kan iedere
dag op bestelling. 

Bel dan even
van tevoren,
tel. 211 29 06

dinsdag schoteldag

donderdag pizzadag, 
pizza’s vanaf €5,50

zaterdag pastadag

Alle dagen geopend 
van 14:30-0:30uur,

u kunt bij ons pinnen!

www.pikado.nl

Whaz Dah?
Veel huizen in de Rochusbuurt hebben 
een voorwerp op hun schoorsteen staan.  
Soms hebben ze een functie, bijvoor-
beeld om ervoor te zorgen dat vogels 
niet in de schoorsteen kunnen nestelen. 
Soms zijn ze enkel voor de sier.

Deze windvaan, die je vindt in de 
Hoefkestraat, is een bijzondere in zijn 
soort. Een atletisch figuur wijst ons de 
stand van de wind. Hij ziet er goed  
afgetraind uit, maar hij heeft dan ook  
niet echt kunnen luieren tijdens onze 
vakantieweken!

Lisanne

Op donderdag 6 oktober 2011 vindt de eerste maatschappelijke 
Beursvloer Eindhoven plaats, een initiatief  van Vrijwilligerspunt. Op 
deze beursvloer ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties 
elkaar om menskracht, middelen, kennis en klussen uit te wisselen. 
Beide partijen krijgen hier veel voor terug. Let wel: met gesloten beurs! 
Inmiddels hebben ruim 50 organisaties zich aangemeld met uiteenlopen-
de vragen en zijn zo’n 20 bedrijven bereid om aan ‘de vraag’ te beant-
woorden met passend aanbod. Aanmelden kan nog steeds!

Op Beursvloer Eindhoven wordt gehan-
deld in vraag en aanbod op het gebied 
van vrijwillige inzet en maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Het aanbod kan 
bestaan uit bijvoorbeeld kennis, goede-
ren of  personele inzet. Hiermee wordt 
de maatschappelijke betrokkenheid ge-
toond. Vragen kunnen gesteld worden 
op het gebied van kennis, producten of  
personele inzet. Beide partijen krijgen er 
veel voor terug: het tonen van maat-
schappelijke betrokkenheid, een leuke te-
genprestatie wellicht of  een blijvend 
samenwerkingsverband. Maar ook: gezien 
worden, nieuwe contacten en goodwill.

Een greep uit Vraag & Aanbod
•	 	Sportvereniging	vraagt	sportkleding	

Tegenprestatie: Demonstraties en workshops 

voor personeel

•	 	Fotografieclub	vraagt	projectiescherm	 

Tegenprestatie: Foto’s maken van bedrijf en 

bedrijfsactiviteiten

•	 	Landschapsvereniging	vraagt	vergaderruimte	

 Tegenprestatie: Groenonderhoud

•	 	Reddingsbrigade	vraagt	opslagruimte	

 Tegenprestatie: vaartochtjes voor groepen

•	 	School	vraagt	kooktoestel	voor	de	kooklessen

 Tegenprestatie: een maaltijd en receptenboekje

•	 	Zaalvoetbalvereniging	vraagt	trainingspak-

ken, tassen en ballen  

Tegenprestatie: zaalvoetbal clinics.

Kijk voor een compleet overzicht op 
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/
beursvloer, waar ruim 70 organisaties en 
bedrijven met hun vraag/aanbod staan 
vermeld.

Aanmelden
Beursvloer Eindhoven vindt plaats op 
donderdag 6 oktober 2011 van 15.00 – 
17.00 uur in het kantoor van ABN 
AMRO, Vestdijk 18 in Eindhoven. 
Organisaties en bedrijven kunnen hun 
aanbod of  vraag tot eind september  
gratis en gemakkelijk aanmelden via 
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/
beursvloer. Tevens is hier aanvullende 
informatie te vinden over de Beursvloer.

De Beursvloer wordt georganiseerd door 
Vrijwilligerspunt in samenwerking met 
ABN Amro, SupportPunt, Eindhovense 
Sportraad (ESR) en Studio 040.

Voor meer informatie of  vragen kunt u 
contact opnemen met:
Wouter Smith, Projectleider Beursvloer 
Eindhoven van Vrijwilligerspunt via  
06 – 22 70 58 98 of  beursvloer@
vrijwilligerspunteindhoven.nl.  
Of  kijk op:  
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/
beursvloer.
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  Rochus Culinair recept

Een bericht uit de 
Rochusbuurt 1973-1990

(39 minuten) Paul Veltman

‘Een bericht uit de Rochusbuurt’ is een DVD die door  
Paul Veltman is samengesteld uit eigen archief  en dat van 
Harrie van Helmond. Het is een compilatie van foto’s en filmpjes 
uit de Rochusbuurt van 1973 tot 1990. Hierop is onder andere 
te zien: de verbouwing van de pandjes aan het Rochushofje tot 
buurthuis, impressies van diverse buurtfeesten en de trieste  
afbraak van de duplexwoningen aan de Kettingstraat,  
St. Rochusstraat en de Hoefkestraat. Kortom, een prachtig 
tijdsdocument.

De vertoning van ‘Een bericht uit de Rochusbuurt’  tijdens het 
laatste buurthuis leverde meerdere vragen op of  deze DVD  
te verkrijgen is. Paul Veltman is bereid gevonden om voor de 
liefhebbers deze DVD te kopiëren en, compleet voorzien van 
hoesje, aan te bieden voor het bedrag van € 10,-

Ben je geïnteresseerd in deze DVD, dan kun je je via email  
inschrijven voor een exemplaar:
Info@rochusbuurt.nl
Onder vermelding van: 
  DVD Bericht uit de Rochusbuurt
  Naam en adres

Als de DVD’s klaar zijn krijg je per email een berichtje waar je 
deze DVD, tegen betaling van € 10,-, af  kunt halen. 
(Mocht je niet over email beschikken vraag dan even of  een 
van je buren even een berichtje willen sturen.)

Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Het is september, en de noten vallen weer volop van onze 
walnotenboom. Ze zijn erg lekker dit jaar. Toch niet omdat de 
zon zoveel geschenen heeft? Misschien komt het omdat onze 
boom inmiddels een respectabele hoogte heeft bereikt. 

Deze keer een lekker ouderwets taartrecept met veel  
ongezonde suiker, slagroom en boter. Voor 8 (machtige) 
porties en in anderhalf  uur klaar.

Ingrediënten:
• 175 gram bloem • 150 gr witte basterdsuiker
• Zout • 125 gr koude boter
• 125 gr suiker • 125 ml slagroom
• 100 gr gepelde walnoten • 1 ei
• Boter om in te vetten • Bloem om te bestuiven
• Springvorm ca 24 cm

Bereidingswijze:
Bloem boven kom zeven en mengen met basterdsuiker en 
mespunt zout. Boter in plakken snijden, op bloemmengsel 
leggen en met twee messen in blokjes snijden.  
Tot samenhangende deegbal kneden. Deeg in afgedekte kom 
30 minuten in koelkast laten rusten. Intussen oven voorver-
warmen op 180 ºC. 
In pan met dikke bodem suiker behoedzaam laten karamel- 
liseren. Blijven roeren met houten pollepel, afblussen met  
1 eetlepel heet water. Slagroom bij karamel schenken en 
zachtjes laten koken tot alle suiker is opgelost. Walnoten 
toevoegen en even laten meekoken. Pan van vuur nemen. 
Deeg in 2 stukken verdelen. Werkvlak met bloem bestuiven. 
Beide deegballen uitrollen tot ronde plak van ca. 24 cm 
doorsnede. Springvorm invetten. Deeglap op bodem leggen, 
vulling erover uitstrijken.  
Vulling afdekken met tweede deeglap, randen aandrukken.  
Ei loskloppen met eetlepel water, bovenkant van deeg 
hiermee bestrijken. Taart in midden van  
oven in ca. 45 minuten bakken.

En nu lekker je vingers aflikken! 
                                          Smakelijk, Marga
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Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan 

huis verspreid in een oplage van 600 stuks in  

de Rochusbuurt.

Redactie:
Henk Aarts, Lisanne Aarts, Janine Ficheroux en  

Marga Verhoeven

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Judith van Overbruggen

Paul van Vorstenbos

Produktie:
KoppieKoppie Eindhoven

www.koppiekoppie.com

Colofon

Grijze bak
Dinsdag

27 september, 11 en 25 oktober 

Groene bak
Dinsdag

20 september, 4 en 18 oktober

Oud papier
Woensdag

28 september, 12 en 26 oktober

Plastic, Glas
Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg of Albert Heijn, Leenderweg.

grijs, groen en papier

Puzzel
Running Dinner
zaterdag 5 november

Agenda Rochusbuurt 2011

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11:00 -17:00

Schoolvakanties gesloten

  Oplossing:  Rochusnieuws is zeer belangrijk

B A A S I A D N U Y H T N
L A N D R O V E R R R A S
O C M H A U E G D O D I U
S N N E I F E D L U W F S
I D E S R Z O L R I E A E
I M A G E C S V H O T C L
D A A F A R E S L O F H I
U Z R S O W I D Y O S E B
A D B Y E B S O E I V V O
D A S T U R T K R S O R M
O E A S B L A R L P A O S
K E T N G M O T E O R L D
S I N S U M W L I Y V E L
M A L F A R O M E O K T O

Streep onderstaande woorden weg. 
De resterende letters vormen de oplossing.

ALFAROMEO – AUDI – BMW – CHEVROLET – DAF – DAF – 

DODGE – FIAT – FORD – HYUNDAI – LANDROVER – MASERATI – 

MAZDA – MERCEDES – MITSUBISHI – MORRIS – NSU – NSU – 

OLDSMOBILE – OPEL – ROLLSROYS – SEAT – SKODA – SAAB 

– TOYOTA – VOLKSWAGEN – VOLVO



Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone lekkerbekken wordt het 5 november weer 
een culinaire avond vol verrassingen in onze Rochusbuurt.

Running Dinner?
Het Running Dinner bestaat dit jaar uit: Voor- Hoofd en Nagerecht. Van tevoren krijg 
je te horen welk gerecht jij/jullie moet(en) maken. Is het een voorgerecht dan wacht je 
thuis op je eetgasten (max. 6). Is het een hoofd- of  nagerecht dan krijg je thuis een 
telefoontje waar je verwacht wordt voor het eten van het voorgerecht. Hierna wordt 
door de gastheer/vrouw de envelop geopend met daarin de adressen waar jullie naar toe 
gaan voor het hoofdgerecht. Sommigen gaan naar huis, anderen gaan naar een nieuwe 
spannende locatie.
Na het hoofdgerecht volgt weer een nieuwe envelop. Je zit steeds met andere mensen 
aan tafel en dat maakt het nou zo leuk en verrassend. Het maakt ook niet uit of  je van 
goede of  gewone culinaire huize komt het gaat om de gezelligheid.
De avond begint om 19.00 uur tot??

Inschrijfgeld € 4,- 
Dit is voor het nagerecht en koffie/thee/drankje na het Running Dinner op een 
speciale plaats ergens in de Rochusbuurt waar we allemaal samen komen na het  
hoofdgerecht.

Voor meer info: suzanne.keuning@chello.nl – 040-8487901

Je kunt je aanmelden via de strook tot zondag 30 oktober:
Graag envelop met gepast totaalbedrag inleveren op Hoefkestraat 50

Running Dinner
Zaterdag 5 november 2011

Ja, wij (ik) doe(n) mee met het Running Dinner zaterdag 5 november:

Naam:  Tel:
Adres:  e-mail:

Aantal personen: 1 /2 / anders ……

Dit jaar volgt geen aparte aanmeldings-flyer, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden, gebruik dus bovenstaande strook!

Absoluut géén:
O vis
O vlees
O vegetarisch
O ______________________ (anders ivm allergie)

Had vorig jaar een: 
O voorgerecht
O hoofdgerecht
O nagerecht
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