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Camping ‘De Rochus’ 

volgeboekt!

Beste Rochusbuurters,
Wil je een workshop of kinderfeestje 
geven, yoga, huiswerkgroep starten, toneel 
oefenen of een theaterstuk opvoeren, 
poëzie - of muziekavond organiseren, 
zingen of dansen, maar heb je geen 
geschikte ruimte hiervoor? Wil je 1 of 2x 
per week, of gewoon ’n ochtend, middag, 
avond. Dat alles kan! Het buurthuis is vanaf 
1 september tot jullie beschikking. Je kan 
het huren onder gunstige voorwaarden!!!
Heb je interesse? Stel dan je vraag of meld 
je aan bij info@rochusbuurt.nl  t.n.v. 
Roland Heijman.

Het Rochusbestuur.

Oranjekoorts in de Rochusbuurt
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Buurtbestuur
Toine van Dongen tel: 213 49 46

Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

Roland Heijman  tel: 211 12 32

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@upcmail.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: 0900-88 44

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

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers tel: 238 83 19

i.wagemakers@eindhoven.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground tel: 296 88 44

info@polyground.nl

  Buurt-info

 

Redactioneel
De laatste Rochusnieuws vóór de zomervakantie. Daarom wordt deze laatste redactie-
vergadering afgesloten met een heerlijk etentje. In dit nummer laten we jullie van dit 
etentje meegenieten door de recepten in het krantje op te nemen. Maar dit is ook het 
laatste krantje dat door Judith wordt verzorgt. Vandaar een interview met haar zodat 
jullie zien, wie zich al die jaren achter de schermen zo enorm heeft ingezet. Onze 
dank is groot voor al haar enthousiasme en haar drive om er een mooi krantje van te 
maken. Dan is er nog iets wat voor het laatst in de krant verschijnt, het item “in de 
buurt van kunst”. Dit is niet de laatste omdat alle kunstenaars van onze buurt aan de 
beurt zijn geweest. Maar omdat het welletjes is.  Dan zijn dit ook nog de laatste dagen 
dat de redactie een direct lijntje naar onze buurtschool heeft. Jet is het laatste kind van 
een redactielid dat op de Hasselbraam zit. Willem is al ingeschreven maar moet nog 
effe wachten.
Is er nog meer met laatste. O ja, ik hoop niet dat we laatste worden. Want ook het 
Oranje-virus wordt op veel plaatsen in de buurt gespot. Dan heb ik ook nog begre-
pen dat de laatste plek op onze camping “de Rochus” vergeven is. Laatst is de  
plantenbeurs geweest, waarover een verslag in dit krantje.
Hierbij mijn laatste woorden “veel plezier met het lezen, en zijn er nog tips, ideeën of  
suggesties voor de inhoud van de volgende krant dan horen we dat graag. 

Kopij Rochusnieuws 127
Half  september 2012 verschijnt de volgende Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met  
woensdag 5 september a.s. mailen aan:  
rochusnieuws@gmail.com of  afgeven op Sint Jorislaan 18 of  W. van 
Hornestraat 19.
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Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

ALV, wat is dat nou weer?
Op maandag 23 april werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden van de buurtvereniging in 
het buurthuis. Tijdens deze bijeenkomst vertelt het bestuur van de buurtvereniging over de stand van zaken in 
onze wijk. Ook de financiën worden verantwoord door de penningmeester. Daarnaast vertellen de verschillen-
de commissies iets over hun activiteiten. Het is heel leerzaam en gezellig. Je ontmoet je buurtgenoten en weet 

weer helemaal wat er speelt in je eigen buurt.
Waarom waren er dan zo extreem weinig mensen? Deels lag 
dat aan een ongelukkig geplande dag, namelijk in de mei- 
vakantie. En ook vanwege een vergissing tussen bestuur en 
buurtkrant waardoor er vlak voor de vergadering nauwelijks 
publiciteit is. Er zijn direct concrete plannen gemaakt om op 
een volgende ALV meer bezoekers binnen te krijgen.

Berichten van de verschillende commissies:
Speeltuin:
Iedereen is erg tevreden met het resultaat tot nu toe. Er wordt 
uitgezocht  wanneer de gemeente de grotere beplanting gaat 
doen. Wellicht gaan we zelf de mooie bremstruiken die op het 
afbraakterrein staan na de bloei verzetten naar de speeltuin.
Activiteiten:
De rommelmarkt is overgenomen door Brigitte en Maaike. 
De volgende rommelmarkt zal pas na de zomervakantie op 22 
september gehouden worden. Hulde en dank aan Susan en 
Annelies die het meerdere jaren op zich genomen hebben om 
de rommelmarkt te organiseren!
Buurtfeest:
Het buurtfeest wordt georganiseerd door Frank en Joost. Dit 
is op 25 augustus.
Buurtkrant:
Tijdens de vergadering heeft Martien via Rochusbuurtfacebook 
een oproep gedaan voor een nieuwe opmaker. Al de volgende 
dag hebben zich twee nieuwe opmakers gemeld.
Buurtpreventie:
Deze groep overweegt te stoppen in zijn huidige vorm. Ze wil 
wel een actieve rol blijven spelen rondom de sloop en nieuw-
bouw vanuit het oogpunt preventie. Mede om meer bekend-
heid te verkrijgen overwegen ze een andere naam, bijvoorbeeld 
commissie leefbaarheid.

We waren met weinig, maar het animo van de gesprekken was 
goed en er is dan ook stevig gedebatteerd over de volgende 
onderwerpen.

Nieuwbouw:
De meerderheid in de wijk is er voor om in hoger beroep te 
gaan tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de 
nieuwbouwplannen. 
Buurthuis:
Er wordt onderzocht of er middels subsidie een grote ver- 
bouwing van het nieuwe buurthuis te realiseren is. Hier gaat 
tijd overheen dus voor nu gaat het buurthuis in principe  
1 augustus open na een kleine opknapbeurt. 

Beste buurtbewoner; zet dit soort bijeenkomsten in je agenda 
als je geïnteresseerd bent in je eigen buurt. Op deze manier 
heb je namelijk de mogelijkheid om mee te beslissen over  
allerlei zaken die ook jóu aan gaan! En zoals gezegd, het is ook 
nog eens heel gezellig. Dus tot volgend jaar op de ALV!

Met dank aan Carlijn voor de notulen,
Marga
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  Voor u geknipt...
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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
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

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

Whazz dah?
Een poezenluikje of  een eiersnijder? Deze creatieve poezen-
deur is duidelijk geblokkeerd met strakke kunststof  draden. 
Hangt rechts een afgerukte snorhaar of  is het een restje draad? 
Geen poes die hier nog binnen (of  buiten?) komt; een muis kan 
er wél door!

25 Augustus 2012 
buurtfeest en opening buurthuis!
Het buurtfeest zal om 14:00 aanvangen in de speeltuin aan de Hoefkesstraat.

De agenda wordt langzaamaan ingevuld voor deze dag. Wat in ieder geval duidelijk is dat er een ludiek kinderprogramma 

gaat zijn dat om 14:00 begint! Het diner wordt verzorgd door Restaurant ‘t Hoefke, wat een bijdrage vraagt van 10 Euro per 

persoon. Dit zal rond 18:00 uur zijn. Er zal een band spelen in de speeltuin en later in het nieuwe buurthuis ‘De Buut’ draai-

en, terug van weggeweest, de dj’s Gossee en The Gooze, de 80 en 90 jaren toppers, met zo hier en daar een uitstapje naar 

de 40’s! Tussendoor om 21:00 zal het nieuwe buurthuis met veel bombarie en gezelligheid door vooraanstaande Eindhovenaren 

worden geopend. Ondanks dat de agenda nog niet geheel ingevuld is, nu al een vol en meesterlijk interessant gebeuren, wat 

niet gemist mag worden. Wij wensen jullie alvast een goede vakantietijd en hopen dat jullie allemaal uitgerust vol goede zin 

bij het buurtfeest aanwezig zullen zijn!!
Groet Frank van der Laak en Joost ‘t Hoen 
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Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk

St. Jorislaan 88

Toine van Dongen

Pastoor Dijkmansstraat 31

dongen31@upcmail.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.com

  Buurtpreventie KidzzzzTalk estafette
Pieter van der Leegte heeft deze keer Moos Kalf in Kidstalk  
geïnterviewd (met een klein beetje hulp van zijn vader)

Wie ben je?
Ik ben Moos Kalf. Ik ben 6 jaar oud. Mijn ouders zijn Nellie en 
Frans. Mijn grote broer is Siem. Ik zit in groep 4 van de 
Hasselbraam. En ik heb één zusje en ze heet Filiz en ze is 1 jaar 
oud.

Hoe lang woon je in deze buurt?
Ik woon hier 3 jaar, en ik vind het heel fijn hier met al mijn vrien-
den in de speeltuin.

Wat is je lievelings:  
Mijn lievelingsvak is taaldier is een tijger. Ik heb veel dingen die 
ik lekker vind: pannenkoeken, frietjes, macaroni en pizza. Mijn 
lievelingsland is Portugal. Van snoep eet ik het liefste een lolly. 
Mijn lievelingskleur is groen.De leeuw vind ik het leukste dier. En 
op TV kijk ik het liefst naar Het Klokhuis

Ik heb een hekel aan?
Onderbroeken

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetbal, basketbal en tennis.
  
Wat is een slechte/goede eigenschap?
‘s Ochtends ben ik chagarijnig en wil ik lang in mijn bed blijven liggen./ ik ben 
aardig.

Van welke muziek hou je?
Ik hou van Rock&Roll.

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?
 Ja, omdat ik leuke buren en vrienden heb hier. Één ervan is 
Pieter van der Leegte die woont naast ons (red: die heeft 
Moos gevraagd voor het Rochusnieuws).

Wat wil je later worden?
Profvoetballer.

 Wie wil je de volgende keer in de kidzzzztalk? 
Volgende keer wil ik Siem mijn grote broer interviewen 
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Kinderpagina!!

De zomer is gekomen 

De zomer is gekomen 

als de langste dag begint. 

Met alle mooie groene bomen 

en de warme zomerwind. 

En hoor de vogels fluiten 

in het bos en in de straat. 

Alle kinderen spelen buiten 

tot de zon naar bed toe gaat. 

SchelpenkettingBenodigheden:*schelpen met een gaatje erin, *stevig 
katoenen garen, *naald, *kralen of 
gekleurde rietjes 

Was de schelpen, en laat ze drogen.
Rijg een stuk katoenen draad door 
het gaatje. Maak dan een ketting 
met meerder schelpen en knoop deze 
op gelijke afstand van elkaar aan de 
draad. Tussen de schelpen kun je ook 
mooie kralen of een stukje gekleurd 
rietje rijgen. 

Voetbal.
Het orange virus weelt alom!

De leeuwen en de vlaggen wapperen
aan gevels en aan deuren.

Vragen de buren of je mee wilt doen!!!!
Vlaggen aan je gevel!!

Een paar euro per buur!
Dat is toch niet té duur??

Maar als je niet van voetballen houdt,
je bent met een hockeyer of tennisser 

getrouwd,
krijg je het toch echt benauwd!

Het voetbalvirus weelt alom.
Mee doen is de leus!!
Ze MOETEN winnen

Heus!

BBQ - Juniorspiesjes 

400 g rundergehakt - 1 eetlepel cur-
ryketchup - bouillon (van tablet 
mag) - 8 plakken gekookte ham - 6 
knakworstjes - 8 schijven ananas uit 
blik - zout en peper 

Het gehakt goed mengen met de ketch-
up, zout en peper en hiervan 36 bal-
letjes draaien. Deze in bouillon in 10 
minuten zachtjes gaarkoken en droog-
deppen. De plakjes ham elk in 3 repen 
snijden en de knakworstjes in vieren. 
De 24 stukjes worst met de hamreepjes 
omwikkelen. De schijven ananas elk in 
6 stukjes snijden. Gehaktballetjes af-
wisselend met ananas en worstjes aan 
spiesjes rijgen.

Spiesjes op barbecuerooster leggen, 
regelmatig keren en ca. 5 minuten 
roosteren. 
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Afscheid van redactielid 
Judith van Overbruggen
Judith is redactielid sinds 2007 en gaat ons verlaten. 
Ze is destijds bij ons redactieteam gekomen om onze 
opmaak te versterken. Het klinkt een beetje ‘poche’ 
om over een afdeling “lay-out” te spreken, maar ieder 
heeft binnen onze redactie een eigen taak.

Onze lay-outers werken met het programma InDesign en ver-
zorgen afwisselend voor één krantje de opmaak. InDesign is 
een professioneel programma waar je wel wat voor in je mars 
moet hebben om  goed mee overweg te kunnen. Die kwalitei-
ten heeft Judith. Ze is in 2002 afgestudeerd aan de Eindhoven 
DesignAcademy en werkt momenteel bij een grafisch ont-
werpbureau. Het opmaken van één nummer van het 
Rochusnieuws kost zo ongeveer 8 uren! En dat is veel tijd, ook 
voor een ervaren professional. Dat is ook de reden dat ze er 
uiteindelijk mee stopt, zegt ze. Het is leuk werk, vooral als ze 
na de kopijsluitingsdatum van ieder de nieuwe kopij door- 
gemaild krijgt en zij die als eerste mag lezen. Maar soms ook 
gaat het moeizaam, dan moet ze redactieleden achterna bellen 
waar hun beloofde kopij blijft! De soms grappige vondsten 
brachten haar vaak aan het lachen. Maar met name in perioden 
dat ze ook op haar werk tegen een deadline aankijkt is het ook 
heel zwaar om dan in een weekend (want daar komt het meest-
al op neer) nog eens aan de opmaak van een krantje te begin-
nen. Ze heeft binnen de redactie nooit ander werk geambieerd. 
Bijvoorbeeld acquisitie of  stukjes schrijven of  interviews  
houden. “Daar ben ik niet zo goed in”, zegt ze. Ze heeft gelijk, 
ieder mag in de redactie zijn eigen ei leggen! 
Waar ze van genoten heeft zijn de vergaderingen. Met z’n allen zijn we een leuk team, met eigenzinnigheden en leuke discussies 
over wat er nu wel of  niet in de krant komt of  in een andere vorm. Ook de andere dingen van ieder persoonlijk spraken haar 
altijd aan. Dus daar zal ze met spijt in het hart afscheid van nemen!
Wat vind je, tot slot, van de Rochusbuurt? Een leuke buurt, bruisend. Wonen dicht bij de stad en toch zo rustig, dat is een 
genot. 
Judith, bedankt voor je inzet en ik hoop dat je ons krantje met plezier blijft lezen!

Henk Aarts

Zelfgemaakt kruidenzout Geranium
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Kromme pannenkoeken en natte neuzen.
Op een regenachtige zaterdag vijf  mei is voor de tweede keer een plantenbeurs gehouden. José en Cathérine 
hebben het geheel weer goed verzorgd. Iedereen steekt bovendien de handen uit de mouwen als het om de tent 
opzetten of  afbreken, koffie zetten, opruimen en afwassen gaat. 

Het slechte weer en de meivakantie zijn 
waarschijnlijk reden geweest voor het 
beperkte aantal bezoekers. Maar de sfeer 
was heel goed; het was gezellig onder de 
tent, er werden volop planten en plan-
tenkennis uitgewisseld en er werden 
door José en Cathérine heerlijke pannen-
koeken gebakken. Catherine maakte op 
verzoek ook kruidenzout in haar vijzel 
met zelf  gedroogde laurier, lavas, kruid-
nagel en komijn. Zo simpel en zó 
lekker!

De bezoekers zijn duidelijk tuinliefheb-
bers en er waren in totaal zes aanbieders 
van planten. Vers uit de tuin gespit, of  
met zorg opgekweekt. Vier herfstasters 
of  ruim 100 plantjes met naam en  
gebruiksaanwijzing; alles is welkom op 
deze groene dag.
Zonnebloemen, tomaten, geraniums, 
vingerhoedskruid, goudsbloemen, hoge 
pimpernel, mansoor, schoenlappers-
plant, hibiscus, irissen, akelei, lupines, 
fluweelhortensia, sedum, acanthus 

enzovoort enzoverder. Vaak is in het 
voorjaar duidelijk dat je van het één en 
ander weer eens te veel in je tuin hebt 
staan. Als je dan de keuze hebt tussen de 
groenbak of  er iemand anders blij mee 
maken, dan is de plantenbeurs een  
geweldige uitkomst. De planten die geen 
nieuwe eigenaar gevonden hebben  
worden in de speeltuin geplant, maar 
daar wachten we even mee tot het droog 
is.

Marga 

jonge zonnebloemen Albert bekijkt de planten van Ria

Ook voor mensen zonder groene vingers was het gezellig José bakte pannenkoeken

Catherine maakt pannenkoekenbeslag Frank en Simone komen planten halen en bijkletsen in hun oude buurt 
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Nogmaals 
Toon van Gestel
In het vorige nummer van Rochusnieuws werd ge-
meld dat Toon van Gestel van de fietsenmakers in 
beroep gaat tegen de gemeente. Hij werd gesom-
meerd om te betalen voor de ‘luifel’ van hun fietsen-
zaak die boven gemeentegrond zou ‘hangen’. Toon 
gaat er van uit dat het een goot is. Die hangt er al 
sinds de bouw van hun pand waarvan de gemeente 
ooit een vergunning heeft afgegeven.

Desgevraagd heeft hij nog geen datum gekregen wanneer het 
beroep voorkomt. Hij wacht dus rustig af. De aanmaning die 
hij inmiddels van de gemeente heeft ontvangen legt hij letterlijk 
naast zich neer. Hij heeft wel reacties van andere midden- 
standers uit de buurt ontvangen. Men vraagt hem hun op de 
hoogte te houden want hetzelfde speelt ook bij enkele van hen.

Henk Aarts

Heeft iemand misschien een damesfiets staan?

Mijne is (ondanks kettingslot!) alwéér gestolen...

Alvast ontzettend bedankt!! Diana 0655857774 of dianaheijman@live.nl

Vraag & Aanbod

Beste Rochusbuurters,

Wil je een workshop of kinderfeestje geven, yoga, huiswerkgroep starten, 

toneel oefenen of een theaterstuk opvoeren, poëzie - of muziekavond 

organiseren, zingen of dansen, maar heb je geen geschikte ruimte 

hiervoor? Wil je 1 of 2x per week, of gewoon ’n ochtend, middag, avond. 

Dat alles kan!

Het buurthuis is vanaf 1 september tot jullie beschikking. 

Je kan het huren onder gunstige voorwaarden!!!

Heb je interesse? Stel dan je vraag of meld je aan bij info@rochusbuurt.nl  

t.n.v. Roland Heijman.

Het Rochusbestuur.



juni 2012   |   Rochusnieuws 126   |   pagina 11

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Struikelsteen Rochusstraat
Op de St. Rochusstraat lagen ter hoogte van het vroegere huisnummer 33 vier struikelsteentjes. Dat zijn bronzen 
vierkantje tegeltjes ter nagedachtenis van mensen die in de oorlog daar hebben gewoond en die zijn gedeporteerd 
en omgekomen.  Er lagen er daar dus vier, maar één is helaas verdwenen. Het verdwenen tegeltje draagt de naam “Horst 
Eichenwald”.Ik kan me voorstellen dat dit tegeltje op de een of  andere manier is losgeraakt en dat iemand het heeft gevonden, 
niet wetende wat er mee te doen. Het zou zeer op prijs worden gesteld als het tegeltje weer boven water komt, zodat het kan 
worden teruggeplaatst. Wil degene die het tegeltje heeft dit alsjeblieft bij mij afgeven (desnoods anoniem in mijn brievenbus)?

Marten, St. Rochusstraat 71, tel: 06 51 77 47 65

Maxx Personal Training 

Ik ben Ilias Renou bewoner Willem van 

Hornestraat 8 en eigenaar van Maxx Personal 

Trainining. Graag wil ik mijn activiteiten onder 

de aandacht brengen in het Rochusnieuws. Het 

gaat om Fun & Burn en Bootcamp die ik 

wekelijks geef in het stadswandelpark. Het lijkt 

mij leuk om de buurt uit te nodigen om een keer 

mee te doen of te komen kijken. Voor meer 

informatie kunt u mij bereiken via:

Email: info@maxxtraining.nl

Tel: 0622087561

 

Met sportieve groet,

Ilias Renou

Maxx Personal Training
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In de buurt van Kunst
In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk belicht. Vandaag aandacht voor René 
van Poppel. Hij woont in de Hoefkestraat, heeft een atelier in de Iriswijk en gebruikt regelmatig een atelier in 
Riel. René heeft zijn kunstopleiding gevolgd aan de Academie voor Beeldende Vorming, afstudeerrichting Vrije 
Beeldende Kunst (autonome kunst). 

Ik word ontvangen in een knusse tuin en 
zo kan ik meteen een aantal beelden die 
buiten staan bewonderen. Ze passen heel 
mooi in de natuurlijke omgeving. Het 
zijn stevige beelden met grote stukken 
steen. Ik zie ruwe en heel gladde opper-
vlakken en glanzend en roestend staal. 
Het geheel heeft een robuuste 
uitstraling. 
Als kunstenaar is René vooral beeldhou-
wer, maar hij heeft ook altijd veel geschil-
derd. In zijn beeldhouwwerk zie ik veel 
ruwe vormen, het werk is altijd abstract. 
Zijn fascinatie ligt bij de steen zelf. Zijn 
werk laat het pure materiaal zien, het re-
presenteert alleen zichzelf, is geen af-
spiegeling van iets anders. Door de steen 
weet René meteen wat hij ermee wil 
doen en door het werken ermee ontstaat 
een proces wat het resultaat kan verande-
ren.  Hij denkt niet in woorden maar in 
beelden en is een onderzoeker van het 
materiaal en dat proces is op zich interes-
sant. De werken hebben geen naam, 
maar een nummer per jaartal of  per 
serie.

De voorkeur van René gaat bij steen naar 
graniet want dat is heel hard en daardoor 
kan je er strak mee werker. Als het polijst 
is, blijft het gepolijste oppervlak altijd zo 
glad. Vergelijk het met arduin, waarvan 

het gepolijste oppervlak sneller weg slijt. 
De stenen beelden worden vaak gecom-
bineerd met Corten-staal en roestvast 
staal.

 

 
Dat hij zich niet altijd slechts laat inspire-
ren door het materiaal zelf, blijkt wel uit 
de geheel stalen serie die geïnspireerd is 
door de Afrikaanse Dogon bouwstijl. 
Deze bouwstijl is herkenbaar aan de 

hoge gladde leemmuren. De kleur van 
dit leem komt heel erg overeen met die 
van het Corten-staal. 

Zijn nieuwste plan is om met multiplex 
te gaan werken waarbij hij van plan is het 
materiaal onder spanning te zetten.

René houdt zich eigenlijk  niet echt bezig 
met documenteren en exposeren van 
zijn werk. Hij heeft een aantal vaste, 
trouwe klanten en organiseert één maal 
per jaar een tentoonstelling voor een be-
perkt aantal genodigden. Bekijk de foto’s 
dus goed, want de kans dat je zijn werk te 
zien krijgt is heel klein.

Uit de serie ‘Balans’. Werken van graniet 
en staal, waarbij gepolijste en ruwe vlak-
ken te zien zijn. Ook de vlakken die ont-
staan bij het delven van de steen zijn in 
hun oorspronkelijke vorm gebleven. Je 
ziet de boorgaten waarin de houten wig-
gen zijn gestoken die door vocht het 
steen laten splijten. Door de metalen sta-
ven strakker of  losser te spannen veran-
dert de vorm van het beeld. Deze beelden 
vind ik intrigerend omdat het materiaal 
zo stevig is, maar ze tóch van vorm te 
veranderen zijn. 

lees verder op pagina 13

Balans I

Balans II

Detail Balans I
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Dat geeft ze tegelijk iets gracieus. Uit de serie van Corten-staal 
die gebaseerd is op de Dogon bouwstijl. Invoegen staal met 
ladder

Uit de serie waarin steen wordt ingepakt  

Grote brokken graniet liggen in een gebogen stalen bed. (Het 
graniet is afkomstig van stoepranden) 

Marga.

Inpakken I

Inpakken II

Inpakken III

Stoeprand

Dit was het laatste interview in de serie “In de buurt van 
Kunst”. Er wonen ook veel ontwerpers en architecten in de 
Rochusbuurt, maar ik wil het bij kunstenaars houden. Ik heb 
heel gevarieerd werk mogen zien en heb genoten van de gast-
vrijheid, de koffie en de openhartigheid. Daarom nogmaals 
hartelijk dank aan Maria Kapteijns, Wil Hendriks, Lex Grote, 
Jos van der Sommen, Lucie Jansen, Tom Veeger, Kunstuitleen 
Eindhoven, Ingrid van Zummeren, Mathieu Berden, Ricky van 
Broekhoven, Danny Kieneker, Elke Veltman en René van 
Poppel (in volgorde van verschijnen).

Staal met ladder
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  Rochus Culinair recept  (deze gerechten zijn door de redactieleden gemaakt tijdens de laatste vergadering v/h seizoen 

Groene salade met kruidendressing

Ingrediënten: jonge slablaadjes, jonge blaadjes van rode biet, snijbiet of 

rucola

Voor de dressing: fijngesnipperde blaadjes van majoraan, tijm, citroenme-

lisse en munt, liefst vers uit de tuin.

Deze sla is eigenlijk makkelijk klaar te maken: was en droog de blaadjes, 

schik deze in een platte schaal, voeg naar smaak wat plakjes feta-kaas 

toe met wat geroosterde pijnboompitten.

Voor de dressing kan je het beste de blaadjes in een vijzel doen en met 

wat (verse!) knoflook fijn wrijven, voeg langzaam wat goede olijfolie toe 

met wat citroensap en een theelepel honing of een scheutje appeldiksap!

De dressing schep je lekker ruim met een lepel over de sla en…….smullen 

maar!

Henk Aarts

Kipsaltimbocca (4 personen)

Ingrediënten: 400 gr kipfilet, zout, versgemalen peper, 8 plakken 

Coburgerham, 16 blaadjes basilicum, 3 zongedroogde tomaten, bloem, 

25 gr boter, 100 ml droge witte wijn, 1 el kappertjes en korte prikkers

Halveer de kipfilet overdwars en leg ze tussen twee lagen plasticfolie. Sla 

de kipfilets met de onderkant van een pan tot hele dunne schnitzels. Snij 

de schnitzels in 8 gelijke delen.  Bestrooi de kipschnitzels met peper en 

omwikkel ze met de ham de blaadjes basilicum en steek dit vast met een 

coctailprikker. Snij de tomaten in reepjes. Bestrooi de schnitzels licht met 

bloem.

Verhit de boter in een koekenpan en bak het vlees aan beide kanten aan. 

Haal het vlees uit de pan. Schenk de wijn in de pan bij het achtergebleven 

bakvet en laat de wijn ca. 4 minuten inkoken. Leg het vlees weer terug in 

de pan en laat het gaar worden. Breng op smaak met peper en zout. 

Serveer het vlees op een voorverwarmde schaal met de saus. Garneer 

met extra blaadjes basilicum, de kappertjes en de tomatenreepjes.

Panna Cotta met (warm) fruit

Ingrediënten: 3 blaadjes gelatine wit, 1 vanillestokje, opengesneden, 250 

ml slagroom, 400 ml Griekse yoghurt, 80gr g suiker, vers fruit (bosvruch-

ten of meloen of diepvriesfruit (bosvruchten in dit geval)van bv AH)

Week de gelatine 5 min. in koud water. Schraap met een mespunt het 

merg uit het vanillestokje. Breng 100 ml slagroom met 100 g suiker aan 

de kook. Voeg het vanillestokje en het merg toe en laat het 15 min. 

zachtjes koken. Haal van het vuur en verwijder het stokje. Knijp de 

gelatine uit en roer hem door de vanilleroom. Laat de room een beetje 

afkoelen. Klop de rest van de slagroom stijf. Schep eerst de yoghurt door 

de vanilleroom, roer goed en schep daarna de geklopte room erdoor. 

Verdeel over de bakjes en laat de panna cotta in de koelkast in 3 uur 

opstijven. Serveren met vers fruit of met opgewarm diepvries fuit

Judith

 Van deze heerlijke rijstsalade is het recept nog niet ontvangen 
bij de vormgever. Wellicht in een volgende editie?
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Maatschappelijk betrokken buurtbewoner:
Yolande Voskes begeleidt ‘pelgrims’ tijdens hun bedevaart naar Lourdes.

Yolande Voskes (32 jaar) is net terug van haar 14e reis naar Lourdes als vrijwilliger van VGZ, wanneer ik haar 
spreek. Enthousiast vertelt ze me over het vrijwilligerswerk dat ze sinds 1999 doet.

Ieder jaar organiseert ziektekostenverzekeraar VGZ twee  
zesdaagse vliegreizen naar Lourdes, speciaal voor haar zieke of  
gehandicapte verzekerden. Met deze Lourdesbedevaart wordt 
hun een  
heilzame onderbreking van hun zorg-afhankelijke bestaan ge-
boden, waarop ze gesterkt, met nieuwe moed en nieuw zicht 
op de zin van hun leven verder kunnen. Op de reis gaat een 
grote groep vrijwilligers mee: artsen, pastores, verpleegkundi-
gen en verzorgenden, fysiotherapeuten en brancardiers. 

Eén van deze vrijwilligers is dus Yolande. Als 2e jaars HBO-V 
student kwam ze in 1999 in aanraking met de Lourdesbedevaart. 
Yolande was op zoek naar leuk vrijwilligerswerk, waarmee ze 
ook een studiepunt kon behalen. Een vliegreis naar Lourdes 
zag ze wel zitten. Het geloof  speelde daarbij voor haar geen 
rol. Haar eerste reis maakte  veel indruk: de combinatie van de 
zorgtaken, de verhalen van de zieke of  gehandicapte pelgrims 
en de gelovige omgeving maakten de reis erg bijzonder. Toch 
had Yolande toen niet verwacht dat ze anno 2012 nog steeds 
mee zou gaan. Maar de motivatie om zich voor de pelgrims in 
te blijven zetten is gebleven.

Yolande legt uit: “Als vrijwilliger moet je gedurende de week 
hard werken, maar daar tegenover staat ook dat je veel lol hebt 
met de pelgrims en de andere vrijwilligers. Niets voelt als een 
opgave. Vaak zorg je voor mensen die nauwelijks meer uit huis 
komen en al jaren niet meer op reis zijn geweest. Het kost geen 
enkele moeite om hen een mooie reis en verblijf  te bieden. 

Na een week ben 
je helemaal op, 
maar aan de ande-
re kant geeft de 
week je ook veel 
energie.” 

In Lourdes worden 
door VGZ ver-
schillende vierin-
gen georganiseerd, 
zoals een openings- 
en slotviering en 
een viering bij de 
grot.  Ook wordt   
deelgenomen aan 
de Internationale 
Hoogmis, de Licht-
processie en 
Sacramentsprocessie. Er is een dag van ontmoeting en bezinning, 
waarop een bezoek wordt gebracht aan een pittoresk dorp in de 
Pyreneeën. 

Maar er is ook de mogelijkheid om te winkelen, op terrasjes te 
zitten of  een museum te bezoeken.
Het katholieke geloof  loopt als een rode draad door de week, 
maar is niet de enige reden voor pelgrims om mee te gaan. 
Medische wonderen worden er niet verwacht, maar mensen 
halen wel veel kracht uit de week om door te gaan. 

Daarnaast ontstaat gedurende de week een sterk groepsgevoel, 
een eenheid. Waarden als respect voor de ander en voor elkaar 
willen zorgen staan centraal. Kenmerkend voor de reis naar 
Lourdes is de groene sjaal die gedragen wordt door zowel de 
pelgrims als de vrijwilligers. Het is een traditie dat pelgrims of  
mede vrijwilligers een speldje geven als dank voor een goede 
week. Na 14 jaar is de sjaal van Yolande mooi versierd met een 
groot aantal speldjes. Volgend jaar zullen er weer nieuwe aan 
toegevoegd worden, want ze is van plan ook dan weer op 
Bedevaart te gaan.

Lisanne
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  Colofon

Grijze bak
Dinsdag 3,17, 31 juli, 14 augustus 

Groene bak
Dinsdag 26 juni, 10, 24 juli, 7 augustus

Oud papier
Woensdag 4, 18 juli, 1 augustus

Plastic & Glas
Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg en Albert Heijn, Leenderweg.

Rochusbuurt Camping za 30 juni 

Buurtfeest za 25 augustus

Rochus Rommelmarkt zo 23 september

Running Dinner za 10 november

  grijs, groen en papier

Puzzel   Agenda Rochusbuurt 2012

  Oplossing: Hasselbraam

R O C H U S N I E U W S

R O Z E C H S T P P I I

T A O H S M S O O N T U 

N S A D A L R R T E V H

I L U R A E D J L A S T 

M O A A I L O E N A M S

G G N N E R E M S R E A 

D A N G I G E R L T L G 

V A R S L L A B R S L T 

V Y A A I A E C R U I U

S A N S P N I U R B W I 

E K F E O H M G R O E N

AARTS
BRUIN
ECRU
GASTHUIS
GELDROP
GOUD
GROEN
GRYS

HOEFKE
KNALGEEL
MINT
PAARS
ROCHUSNIEUWS
ROOD
ROZE
SCHALM

SINT JORIS
SMARAGD 
TUIN
VAN AALST
VAN MELIS
VAN NIEROP 
WILLEMS 
WIT

Streep onderstaande woorden weg:


