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De fantasie en het 
geduld was op. 
Ook het scherpe 
zicht op de let-
tertjes liet het hier 
en daar soms af-
weten.

Twee leden van onze redactie togen op 
een mooie herfstzondag naar de heer 
van der Linden en zijn vrouw Marietje 
om hem te bedanken en een afscheidsin-
terviewtje los te zien krijgen.

Het is onmogelijk om dit interview niet 
vooraf  te laten gaan door een aantal in-
drukwekkende cijfers: Al 48 jaar wonen 
ze in Stratum, hoewel er ook duidelijk 
Tongelrese roots zijn. Samen bereikt dit 
echtpaar een respectabele leeftijd van 
179 jaar. De heer van der Linden is al 28 
jaar met pensioen en in al die jaren moet 
hij als oud radio- en televisiemonteur 

van Philips sinds 1952 toen de eerste 
zwart- wit televisies op de markt kwa-
men wel zo’n 10.000 televisies hebben 
gerepareerd. Elke week stonden er bij 
thuiskomst in de late avond wel zo’n 
drie televisies in de gang. Ja, de mensen 
wisten hem wel te vinden!

Een andere grote liefhebberij was het 
kerkkoor en de Brabantzangers en de 
klokkenclub van Philips. Vijf  zelfgebou-
wde klokken in zijn huis en vele mensen 
die hem wisten te vinden getuigen daar 
wel van. De klokkenreparatie is verleden 
tijd, de vingers willen niet altijd meer 
wat de pientere hersenen nog wél willen.

In al die jaren probeerde de heer van 
der Linden altijd een thema te ver-
zinnen bij de puzzels. De namen van de 
redactieleden kwamen er uit als oploss-
ing of  een themawoord of  zin tijdens 
de kerst. Eénmaal werd een prijsvraag 

Al zo’n tien jaar is de heer Cor van der Linden de vaste publicist van de 
woordpuzzels in het Rochusnieuws. Afgelopen maand kondigde de heer van 
der Linden (Cor) aan dat hij op de respectabele leeftijd was gekomen dat hij 
de puzzelmakerij niet meer op zich wilde nemen. We nemen afscheid van een 
van onze oudste steun-redacteuren met een vrolijk interview.

Gaat u onze handgemaakte puzzels ook zo missen?

uitgeschreven en wie het won wist Cor 
niet meer, maar wél dat de prijs een fles 
wijn was. Een goed glas wijn drinken 
is één van de liefhebberijen, die is geb-
leven, naast de bezoekjes en het volgen 
van zijn 7 kinderen. Allemaal zitten of  
zaten ze in de muziek of  het onderwijs 
en hierover werd nog even flink door-
gepraat.

Na een fotosessie bij een schilderij 
van de Collse watermolen waar de va-
der van Marietje woonde en een lekker 
bakkie thee met twee koekjes bedank-
ten wij de heer van der Linden voor 
zijn jarenlange inzet voor het Rochus-
nieuws. “Ach dat was toch helemaal 
niet nodig,” zei de heer van der Linden 
bij het afscheid.

Wij hopen dat we de heer en mevrouw 
van der Linden nog jarenlang tot onze 
abonnees mogen rekenen.

Henk en Ton

Eventjes iets rechtzetten: Nieuw buurt-
huis, oude verhalen en een nachtmerrie 

In de vorige editie van het Rochusnieuws werd een 
beeld geschetst van de geschiedenis van ons nieuwe 
buurthuis. Een alerte buurtbewoner mailde ons de vol-
gende correctie op het artikel: 
 
“In het artikel in het Rochusnieuws over de historie van het 

buurthuis staat dat Rob’s cafe er was van 1986 tot 1987. Dat 
klopt helemaal niet, ik woonde eind jaren 70/begin 80 nog 
niet in de Rochusbuurt maar had jazzballet in het gebouw van 
Aquamarijn: daarna gingen we altijd met de groep iets drin-
ken bij Rob’s cafe, dat was er toen al, en heeft er daarna ook 
nog jaren gezeten.”

Heb je ook aanvullingen of een correcter beeld van de geschiedenis van 

ons buurthuis? Mail dan naar de redactie: rochusnieuws@gmail.com
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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@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: 0900-88 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
Al weer zo’n jaar geleden meldde ik me bij een van de redactieleden ‘dat ik 
belangstelling had om me te gaan zetten voor het Rochusnieuws’. Ik wilde ‘de 
buurt leren kennen’ en natuurlijk even aanzien of  het redactie (en schrijver 
van stukjes) niet te veel tijd zou kosten. Want wat zou ik er voor terug krijgen? 
In mijn tweede redactionele stukje kijk ik even terug en vooruit.

Dat ik de buurt wilde leren kennen kwam door mijn werk in Den Bosch. Ik kende de 
achterstandswijken beter dan de buurman achter me. Wist hoe het buurthuis 
functioneerde en hoe de bestuursverhoudingen waren met de Gemeente. Maar dat 
ons eigen buurthuisje op de nominatie stond om mee te worden genomen in (toen 
nog) megalomane plannen van Wooninc kon ik door de vele raamposters alleen maar 
vermoeden. 

Onwennig nog bij m’n eerste interview over ‘de parkeerplaatsen’, al wat vrolijker en 
vrijer bij het buurtfeest en zeker op m’n gemak tijdens de rommelmarkt. Ik ben nu 
wat meer op de hoogte van de buurtroddeltjes, ken enkele van de vele mensen die in 
de Rochusbuurt actief  zijn voor anderen, kunstzinnig aan het creëren zijn en ook wat 
mensen die met een schuin oog de buurt in de gaten houden. Mensen die dat allemaal 
doen om de Rochus-buurt een prettige en gezellige buurt te maken om in te wonen. 
Top!

Ik hoop dat ik jullie nog een poosje mag vermaken met mijn eigen schrijfstijl en hoop 
ik dat we in de geest van de visie van de maker van een kwartaal-magazine van 
Stratum (verderop in het Rochusnieuws een korte kennismaking met hem) nog vele 
blaadjes te maken met ‘goed nieuws is groot nieuws’.

Ton

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Kopij Rochusnieuws 129
Half december verschijnt de volgende editie van het Rochusnieuws

Wilt u iets inzenden? Dat kan!
Graag voor dinsdag 27 november a.s. versturen

rochusnieuws@gmail.com 
Het kan natuurlijk ook in de brievenbus:

Sint Jorislaan 78 of W. van Hornestraat 19
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Rochus activiteiten... en het verhaal van Sint Maarten

Tuinstraat 25
5611 PL  Eindhoven
040 243 85 25
info@gebitplus.nl

TPT
 Tandprothetische Praktijk Tuinstraat

is de nieuwe naam van

geeft gratis advies over al uw vragen over uw kunstgebit!
+  Wij zorgen voor alle reparaties.
+  Wij maken nieuwe kunstgebitten.
+  Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Binnenkort leest u alles over ons zorgpakket op www.gebitplus.nl  
Wij houden u graag op de hoogte.

Vrijdag 9 november vieren wij met de 
groepen 3, 4 en 5 van onze school het 
Sint Maartensfeest in jullie buurt. We 
komen tussen half  6 en half  7 langs 
de deuren om te liedjes van Sint 
Maarten te zingen en om “een aal-
moes” bedelen. Het zou fijn zijn als 
de kinderen een stukje fruit krijgen 
ipv snoep en dergelijke. 
Daarna gaan we met de kinderen en de 
ouders in het speeltuintje warme soep 
eten en we delen een broodje. Na het 
weekend eten we een deel van het fruit 
samen op school op en een deel brengen 
we naar een verzorgingstehuis of  voed-
selbank. 

De legende
Op een dag omstreeks 334- het was win-
ter en zeer koud - reed Maarten, een jong 
Romeins Officier naar de poort van de 
stad Amiens. Hij haastte zich om thuis 
te komen. Bij de poort zat een bedelaar, 
naakt en bekommerd, die zijn hand uit 
strekte: “Niemand heeft vandaag mij iets 
gegeven. Heb medelij.” Maarten keek 
verbaasd op hem neer. Als hij aan iedere 
bedelaar iets moest geven! Maar toen 
aarzelde hij. Het was alsof  de afstand 
tussen hemzelf, hoog op het paard, en 
de armzalige stakker op de steen, kleiner 
werd.

“Hij is een mens net als ik”, mompel-
de hij. “Maar wat kan ik geven?” Toen 
greep hij resoluut zijn zwaard, trok met 
een ruk de warme rode mantel van zijn 
schouders en sneed deze in tweeen. Hij 

sprong van zijn paard en legde zorgvul-
dig de ene helft om de magere schouders 
van de man; de andere helft sloeg hij zelf  
om.

In de nacht die hierop volgde had Maar-
ten een zonderlinge droom. Hij zag 
Christus voor zich en deze droeg de 
halve mantel, die hij aan de bedelaar had 
gegeven......... En helder klonk zijn stem; 
Zie, Maarten heeft mij zijn eigen mantel 
voor de kou gegeven.

Het feest
Het feest van ST. Maarten wordt gevierd 
op 11 November, de dag dat St. Maarten 
in het jaar 397 begraven werd.
St. Maarten is het symbool van ons be-
tere IK, ons eigen zelf. Het zwaard komt 
hier naar voren, de kracht. St. Maarten 
splijt er zijn rode mantel mee in tweeën. 
Het is het splitsen van de tijd in verle-
den en toekomst. De ene tijdshelft, het 

verleden, blijft voor onszelf. Het is alles 
wat we in onze ziel hebben geschreven. 
De toekomst, alles wat we met hoop 
en vertrouwen tegemoet gaan, is de an-
dere helft. Het geven, het delen spreekt 
uit deze legende en tevens het zelf  een 
deel behouden om ook zelf  te kunnen 
blijven leven. Het speelt zich af  bij de 
poort, het symbool van de opening naar 
iets nieuws.. St. Maarten trekt van buiten 
naar binnen de stadsmuren. Dit proces 
van van buiten naar binnen trekken be-
leven we in deze tijd in de natuur en in 
onszelf. 

Met St. Maarten begint de voorbereiding 
op het kerstfeest.(40 dagen voor kerst) 
Het is het eerste lichtfeest en tevens het 
laatste oogstfeest. Het laatste wat ge-
oogst is, zijn de knollen. Zij komen uit 
de donkere aarden, wij hollen ze uit en 
ontsteken daarin ons eerste licht. Met dit 
lichtje trekken we moedig met kinderen 
en ouders door weer en wind naar bui-
ten. Wij zorgen dat ons lichtje brandende 
blijft en schenken het aan elkaar. Daarna 
zoeken we de symbolische warmte op 
bij gezellig samenzijn met soep en een 
broodje. 

vrije basisschool de Regenboog

weekend eten we een deel van het fruit 
samen op school op en een deel brengen 
we naar een verzorgingstehuis of  voed-
selbank. 

De legende
Op een dag omstreeks 334- het was win-
ter en zeer koud - reed Maarten, een jong 
Romeins Officier naar de poort van de 
stad Amiens. Hij haastte zich om thuis 
te komen. Bij de poort zat een bedelaar, 
naakt en bekommerd, die zijn hand uit 
strekte: “Niemand heeft vandaag mij iets 
gegeven. Heb medelij.” Maarten keek 
verbaasd op hem neer. Als hij aan iedere 
bedelaar iets moest geven! Maar toen 
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Zo ook op deze zondagochtend in de Rochusbuurt. Een ware 
rommelmarkt is al vroeg in volle gang in en rondom de speel-
tuin. Wanneer ik om half  11 op de markt op zoek ga naar 
kleertjes voor zoon- en dochterlief  ben ik laat volgens de ver-
kopers: “Het leukste is al weg!”. De echte fanatiekelingen heb-
ben hun slag al geslagen! Maar dat mag de pret niet drukken, ik 
vind nog van alles voor een leuk prijsje. Terwijl ik de kraampjes 
afsnuffel naar leuke spulletjes, speelt onze zoon met de andere 
kindjes uit de buurt in de speeltuin. Het is een mooi tafereel die 
spelende kinderen in het midden met daaromheen de kraam-
pjes en bezoekers. 

Op mijn gemakje slenter ik verder en bekijk de kramen en ver-
kopers. Ik zie bekende gezichten uit de buurt, maar ook onbe-
kende; kramen met nieuwe en kramen met gebruikte waren; 
het ene kraampje mooi aangekleed en geordend, het andere 
sober en rommelig.  Ik blijf  staan bij de kraam van de broer-
tjes Luuk, Tim en Stijn uit de Schalmstraat, die afstand doen 
van hun ‘oude’ kleding en speelgoed. De 2 oudste broers zijn 
druk in de weer met hun ‘handel’. In een mum van tijd koop 
ik twee puzzels en een fraaie speelgoedauto. Ze vertellen me 
dat ze al van alles verkocht hebben en dat ook de cakejes die 
ze gebakken hebben uitverkocht zijn. Ze hebben het zichtbaar 
naar hun zin. De jongste van de drie vindt het soms een beetje 
moeilijk om zijn speelgoed in handen van andere kinderen te 
zien verdwijnen.

Op het grasveldje voor het oude buurthuis vervolg ik mijn weg 
over de markt en zie ik de gekste dingen verkocht worden: 
van een hamsterkooi compleet met uitrusting tot een kitsche 
disney kerstboom. Ik ben benieuwd of  ze verkocht zijn! Ook 
is er hier aan de inwendige mens gedacht en verkopen vrijwilli-
gers van de stichting Djenne hartige hapjes en een lekkere kop 
pompoensoep. Vooral de soep is erg in trek. Met het toch wat 
frisse weer is dit een goede opwarmer. 

Ik sluit mijn be-
zoek aan de markt 
af  op de Hoefkes-
traat, waar Jan en 
Ine de kraam van 
de buurtvereniging 
voor de Buut be-
mannen. Veel aanloop hebben ze echter niet, veel buurtbewo-
ners weten de weg naar hun eigen koel- en voorraadkast te 
vinden. 

Nog even kijk ik rond over de druk bezochte markt en proef  
nog eens de prettige sfeer die er hangt. Wat een mooie dag 
weer in de Rochusbuurt! Met veel dank aan Brigit voor de 
goede organisatie.

Lisanne

Stichting Djenne wil een liefdevolle en 
veilige omgeving voor kinderen waar ze kunnen 
opgroeien en zich ontwikkelen tot gezonde verant-
woordelijke en goed opgeleide bewoners van deze 
gemeenschap in Mali. De stichting is een campus 
aan het realiseren in Djenne. Een groot project wat 
voort gekomen is uit liefde voor het land en liefde 
voor de mensen. De stichting wil voldoende finan-
ciering bij elkaar brengen voor de bouw en contin-
uering van het project. Ze willen de situatie van 
minimaal 300 kinderen verbeteren. Wil je helpen 
om dit samen met de stichting te realiseren, kijk 
dan op de website http://stichtingdjenne.nl hoe je 
een bijdrage kunt leveren aan dit project.

Rochus rommelmarkt
Rommelmarkten, ik hou ervan. Lekker struinen langs 
kraampjes met spullen waar een ander graag van af  wil, 
maar waar misschien net datgene ligt waar jij al tijden 
naar op zoek bent. Kraampjes met kleding, speelgoed, 
boeken en andere curiosa. Vaak is er voor ieder wat wils. 
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Op zaterdag 10 november is het weer ‘Running Dinner’ 
in de Rochusbuurt. Ik was benieuwd hoe dat nou geor-
ganiseerd wordt, het moet toch een heel karwei zijn om 
uit te zoeken wie waar en wanneer wat gaat eten? Gaat 
het nou nooit eens mis, lijdt er ooit iemand honger op 
zo’n avond?

Ik ging op zoek naar Suzanne Keuning en Annelies van de Bo-
gaard, die samen het kloppende hart achter de activiteit “Run-
ning Dinner” vormen. Ik trof  op het inschrijfadres (Hoefkes-
traat 50) Jan Keuning en die wilde me wel wat uit de doeken 
doen over ´The making of´: “Op dit moment (20 oktober) zijn 
er al 34 inschrijvingen! Het is misschien al de twaalfde keer 
dat het georganiseerd wordt in de Rochusbuurt. Middels een 
database wordt zo’n beetje bijgehouden of  je al eerder hebt 
deelgenomen en of  je dan b.v. een hoofdgerecht hebt klaarge-
maakt; dan kan men de volgende keer proberen om je anders 
in te delen als je dat wilt.” 

Jan vertelt dat hij inmiddels bedreven 
is geworden in het verdelen middels 
een spreadsheet-programma op de 
computer. Hij geeft jouw inschrijving 
dan b.v. een bepaalde kleur en een ar-
cering in een blokje dat aangeeft waar 
en wanneer je een voorgerecht, een 
hoofdgerecht en een nagerecht eet en 
dat je bij voorkeur op een ander adres 
eet dan de vorige keer. “Daarbij is de 
volgorde van inschrijving belangrijk, 
want hoe eerder je inschrijft, hoe be-
ter je bent in te delen. Als het virtueel 
duidelijk is waar iedereen terecht kan, 

moeten er briefjes worden geschreven. Die moeten één uur 
tevoren op een adres worden achtergelaten; ook moet je weten 
als je thuis zit te wachten, op welke adres je wordt verwacht 
voor het voorgerecht, meestal gaat dat dan telefonisch. Als je 
hierin vergissingen maakt, kan dat grote gevolgen hebben voor 
meerdere mensen……maar het gaat altijd goed. Op één keer 
na, lang geleden!”

En dan de afsluiting, 
die vindt ieder jaar 
plaats op een ‘geheime’ 
locatie. Daar wordt dan 
koffie geschonken en 
desgewenst een borrel 
en kan er worden nage-
praat over de ongetwij-
feld bijzondere culinai-
re prestaties van onze 
eigen buurtbewoners!

U kunt t/m 3 november nog inschrijven, voor één, twee of  
drie personen. Kijk op de achterkant van deze krant voor meer 
info. Maar het kan dit jaar ook via Facebook. Natuurlijk ook 
op de ‘gewone’ manier door het invullen van een strookje en 
dit in te leveren op het adres Hoefkestraat 50, met betaling van 
€4,- inschrijfgeld per persoon. Je moet ook een e-mailadres 
en een telefoonnummer vermelden, anders kan de organisatie 
geen contact met je leggen, om je op tijd ergens naar toe te 
kunnen loodsen. Ook kun je aangeven of  je voorkeur hebt 
voor het soort maaltijd (voor- hoofd- of  nagerecht) wat je zelf  
kunt maken voor je gasten (meestal 4 personen) én of  je graag 
vegetarisch eet bijvoorbeeld. Veel plezier als het zo ver is!

Henk Aarts

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

Suzanne Keunig 
organiseert het 

Running Dinner. 
Dat doet ze samen 

met Annelies van 
de Boogaard, waar 

we helaas geen 
foto van hebben.

Running Dinner, the making of!
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Siem vond het heel leuk om in kidstalk te staan.  Sommige kinderen in de buurt 
zeiden er iets van. En vriendjes, zoals Thomas ook.  Net zoals Moos aangege-
ven had. Dan ben je dus beroemd. 

Siem interviewt deze keer Joris.

Wie ben je? 
Ik ben Joris Huybregts. Ik ben 8 jaar oud. Mijn ouders zijn Sandra en Edward 
en ik heb een broertje Martijn.

Naar welke school en klas ga je? 
Ik zit op de Hasselbraam in groep 5.

Wat is je lievelings?.............:
Les   Rekenen
Eten   Pizza
Vakantieland  Amerika (ook al ben ik er nog nooit geweest)
Snoep   drop
Kleur   rood
Dier   Leeuw
Tv-programma  Spongebob

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

Wat zijn je hobby’s?
 Mijn hobby’s zijn voetbal en tennis.

Wat is een goede/slechte eigenschap?
Een goede eigenschap is dat ik altijd goed opruim.
Slechte eigenschappen heb ik niet!

Van welke muziek hou je?
Adele

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom? 
Ik vind de Rochusbuurt leuk omdat mijn vrienden er wonen.

Wat wil je later worden? 
Voetballer, wel prof!

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
Ik wil voor de volgende kidstalk Pepijn vragen.

eweest)eweest)

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
Ik wil voor de volgende kidstalk Pepijn vragen.

Enne........... 
nog gelachen?

 Waarom breekt een dom 
blondje haar been bij het 
aanharken van bladeren in de 
tuin? 
Ze viel uit de boom.

 Het is herfst. Twee koeien 
zitten in een boom. Plots komt 
er een paard voorbij gevlogen. 
“Kijk,” zegt de ene koe, “daar 
vliegt een paard. En kijk, daar 
nog een. Zou er een nest in de 
buurt zitten?”  
Hierop zegt de andere koe: 
“Nee hoor, ze vliegen allemaal 
naar het zuiden. Het zijn 
trekpaarden.”

 Een echtpaar bezocht een 
galerie om kunst te bekijken. 
Op een van de schilderijen 
staat een mooie dame, die 
alleen bedekt is met een paar 
blaadjes. De vrouw loopt door, 
maar haar man blijft met 
open mond staan kijken. Hier-
op zegt de vrouw: “Zeg, waar 
wacht je op? Op de herfst 
soms?”

 Na een hevige storm komen 
twee boeren elkaar tegen. De 
ene vraagt: “Is het dak van 
jouw boerderij ook zo bescha-
digd door de wind?” De an-
dere boer zegt: “Dat weet ik 
niet, ik heb het nog niet te-
ruggevonden.”

KidzzzzTalk estafette

Ingrediënten per appel: 

1 theelepel gemalen hazelnoten 
1 theelepel rode marmelade 
1 theelepel suiker 
1 theelepel rozijnen 
(eventueel vanillesaus) 
Benodigdheden: 
1 appelboor 
Aluminiumfolie (15 x 15 cm) 
Bakblik 

Dit gebakken appeltje smaakt heerlijk en 
is helemaal niet moeilijk te maken. 

Gebakken appeltjes 
met vulling
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Kinderpagina!!
Spinnetjes maken
Dit heb je nodig:

papier 
verschillende kleuren verf  
water 
kwast

Zo ga je te werk:

1. Verdun de verf. Doop de spons in de verf  en ga hiermee 
over het papier. 

2. Met een penseel en de witte verf  zet je een stip ongeveer in 
het midden van het papier. 

3. Vanuit deze stip verf  je dunne 
lijnen naar de zijkant van het 
papier. 

Daarna laat je het drogen. 

4. Tussen de grote lijnen verf  je 
korte lijntjes net als een web. 

5. Verf  er een heleboel. 

6. Schilder een dikke spin ergens 
in het web. Kijk naar het voor-
beeld. 

Laat het drogen. 

Maak als laatste de ogen. 

Laat nu je mama schrikken!

Je kunt de spin ook van papier 
maken en het er dan opplakken. 

Je begint de appel heel goed 
schoon te maken en af  te drogen. 
Daarna verwijder je het klokhuis 
met een appelboor. 

Dan zet je de appel op de alumini-
umfolie en vul je hem met de ha-
zelnoten, de marmelade, de suiker 
en de rozijnen. Daarna pak je de 
hoeken van de folie bij elkaar en 
druk je ze goed samen zodat het 
pakje goed dicht is. Je zet het op 
het bakblik De appel wordt in 35 
tot 45 minuten gaar in een oven 
van 250 graden. 
Ondertussen maak je de vanille-
saus klaar. 

Smaakt lekker bij dit gevulde 
appeltje! Zei iemand iets over Zwarte Piet? Kijk snel op bladzijde 12!
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Pastinaak is een vergeten groente die 
enkele jaren geleden haar plekje op 
het bord weer heeft terug veroverd. 
Het wortelgewas is rijk aan vitamine 
C, calcium en ijzer. De mogelijkhe-
den zijn eindeloos: soep, hutspot, 
stoofschotel, gebakken in de oven of  
in de koekenpan zoals aardappels en 
natuurlijk als gezond frietje. Combi-
neert ook goed met andere wortelge-
wassen.

Met deze seizoensgroente eet je bewust 
én gezond. Door te kiezen voor sei-
zoensgroente eet je niet alleen gezond 
maar ook  bewust, omdat je kas geteelde 
of  ver geïmporteerde soorten links laat 
liggen. 

Sukade met pastinaakpuree

Voorbereidingstijd: 15 minuten 
Kooktijd: 30 minuten 

Aantal personen: 4-6 
Ingrediënten voor de sukade:
1 kilo rundersukade in 4-6 plakken ge-
sneden 
1 winterpeen, in gelijke stukken 
1 stengels bleekselderij, gesneden 
2-3 sjalotten, gesnipperd 
1-2 teentjes knoflook, in plakjes 
1-2 laurierblaadjes 
2-3 kruidnagels 
takje tijm 
takje rozemarijn 
500 ml rode wijn 
1,5 liter kalfs- of  runderbouillon 
zout, peper 
boter 

Ingrediënten voor de pastinaakpuree
1 kilo pastinaak 
500 milliliter melk 
citroensap 
boter (naar smaak) 
Dit heerlijke recept is niet veel werk om 
te maken maar je moet wel de tijd nemen 
om te stoven. Maar liefst 3 tot 5 uur. Bij 
voorkeur in de oven, omdat je dan op 
lage temperatuur het vlees lekker gaar 
kunt stoven. 

Bruin de stukken sukade in boter. Voeg 
daarna bleekselderij, wortel en sjalot toe. 
Laat een tijdje meebakken. Doe dan de 
rode wijn, bouillon en andere smaakma-
kers toe. Breng aan de kook en dek af. 
Laat nu op een laag vuurtje tegen het 

kookpunt minstens 3, liefst 5 uur zacht 
garen (kan ook in een oven op 100 °C). 
Tegen het einde van de bereidingstijd, 
begin je met de pastinaak puree. Schil de 
pastinaak. Snijd in lengterichting in vier 
kwarten. Verwijder de vezelige, houtige 
kern. Snijd de pastinaak in stukken van 
gelijke grootte. Kook in melk met een 
klein beetje water. Voeg eventueel wat 
boter toe. 

Als de pastinaak gaar is, met een schuim-
spaan uit de hete vloeistof  scheppen. 
Doe de pastinaak in een blender of  keu-
kenmachine (staafmixer kan ook) en pu-
reer. Voeg kookvocht toe en pureer tus-
sentijds tot de gewenste dikte is bereikt 
en een gladde massa is ontstaan (even-
tueel nog zeven). Breng op smaak met 
zout, peper en citroensap. Houd warm 
tot gebruik. Of  laat afkoelen en warm 
op bij gebruik.

Als het vlees klaar is, uit de vloeistof  ne-
men en in een oven warmhouden (lage 
temperatuur; afdekken om uitdrogen te 
voorkomen). Zeef  de vloeistof  en kook 
in tot de gewenste dikte, ongeveer 250 
milliliter. Proef  en breng op smaak.

www.pastinaak.nl

Rochus Culinair: 
de vergeten herfstgroente Pastinaak

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595



pagina 9   |   Rochusnieuws 128   |  november 2012

Beste buurtbewoners,
 
De workshop ‘de wereld van Kennie’, met Neeltje Penseeltje, was een geslaagde 
workshop van de Coole Kids Club in buurthuis De Buut. 
Een dag vol creativiteit, waarbij alle aanwezigen zich uitstekend hebben vermaakt!

Kijk maar eens naar de 
prachtige wezentjes die 
bedacht zijn door de 
coole kinderen!

Binnenkort organiseren 
we weer een workshop. 
in De Buut!

 Ditmaal met Rosa Fla-
menga, de verloren zi-
geunerprinses.

Hou onze website in de 
gaten voor meer infor-
matie!

workshopdebuut 

in De Buut!

www.coolekidsclub.nl
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Onze buurtagent, Erwin Melis, heeft 
aangegeven dat we het nieuws over onze 
wijk vanuit de politie Brabant Zuid-Oost 
via zijn twitteraccount kunnen volgen. 
Vandaar dat we de tweets van de laatste 
maanden hieronder verzameld hebben.

2/3 september: 0p 02/09 omstreeks 
01.20 uur is er een man thv St.Joriskerk 
beroofd door 2 blanke mannen hij is mis-
handeld en met pepperspray bespoten 
1/2 2/2 komend ri Gasthuisstr. signale-
ment: Dader 1: blank mollig, korte witte 
broek, zwart shirt, blond stekelhaar. Da-
der 2, blanke man. PL RT Op 02/03 om-
streeks 04.35 uur is er een auto op de 
Geldropseweg thv 98 vernield door 
voorbijgangers. Ruit vernield en deuk 
erin, iets gezien? Aanvang middagdienst, 
zometeen meer nieuws uit de wijk, o.a. 
Een straatroof  op de St.Jorislaan en ver-
nieling auto Geldropseweg. #staytuned

9 september: Vandaag o.a. Toezicht bij 
evenementen in #stratum Kabaal am 
kanaal(gabriel metsulaan) & multi culti-
dag (rector baptistlaan) #gratistoegang 
Is lekker druk en gezellig #KabaalAm-
Kanaal Na 2 aanrijdingen behoorlijk 
letsel(flightforum motorrijder) kijken bij 

“mijn” evenementen in de wijk. #Ka-
baalAmKanaal pic.twitter.com/aTrmX-
keRRustige nacht geweest in #stratum, 
wel veel (geluids)overlast meldingen. 
#veelbuitenzitters #mooiweer

2 oktober: Zondagmorgen 1 man aange-
houden W. Van Millenbergstraat, ge-
droeg zich verdacht. Reed onverzekerd, 
zonder rijbewijs en onder invloed in 
auto. Op 29/09 tussen 1700 uur en 2330 
uur ingebroken app. Geldropseweg thv 
41 t/m 47 raam opengebroken. iets ge-
zien? 0900-8844

11 Oktober: @rochusbuurt alles wel, 
niemand te zien die de aandacht trekt. 
#mooizo 

Heel de dag al rond aan het rijden door 
de wijken Behalve wat drinkers bij de 
Aldi is er niks te beleven #nergensnie 
#ondercontrole #moetweldan heb je al-
les goed onder cotrole. Bedankt daar 
voor.

16 oktober: Even beelden opgehaald bij 
de @jumbo Geldropseweg. Kijken of  
die herkenning op kunnen leveren. #di-
gitalewereld #USBstickopdeman #Poli-

tie2. @jumbo was er weer wat aan de 
hand daar? #nieuwsgierig net daar de 
boodschappen gedaan. Niks bijzonders, 
herkenning van verdachte personen. Ter 
lering en vermaak. #vertelnietallesnattur-
lijk. Damn, ik geef  het toe. Vorige week 
‘s ochtends vroeg stiekem koekjes daar 
gekocht om een vergadering op te leu-
ken. Dacht ik al Jan, herkende je meteen 
ondanks je pruik en sneekers. #enf-
linkafgevallenzagik ;)

Wil je contact met Erwin?
Je kunt hem bereiken via twitter 
@BrigadierSTRMce 
of  mailen via 
erwin.van.melis@brabant-zo-politie.nl

 

Van de buurtagent

Haal meer winst uit uw woning

Een goede eerste indruk maak
je maar één keer!

Sint Jorislaan 38 - 5611 PM Eindhoven

www.nieveeninter iors ty l ing.n l

info@nieveeninter iors ty l ing.n l
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de Klassieker van:
De (Franse) klassieker van Gerard,

Mijn eerste auto, in 1977, was  een Citroen 2CV ofwel in de 
volksmond een “lelijke eend”, gekocht voor 250 keiharde 
Nederlandse guldens.  Na ruim 8.000 kilometers trouwe dienst 
ingeruild op een Ford Escort. Al snel bleek dat dit een verkeerde 
keuze was. Deze bolide kon in het geheel niet tippen aan de sou-
plesse van een Franse auto.

Hierna volgden nog vele Citroëns, variërend van een Dyane, 
GS(A), HY kampeerbus, DS  tot mijn huidige Citroen C5. Oude 
liefde roest niet en gepassioneerd tot de Franse klassiekers ben 
ik 5 jaar geleden toch weer op zoek gegaan naar een 
2CV- achtige.

Na een lange zoektocht in Frankrijk en ons eigen Nederland uit-
eindelijk gevonden in het hoge Noorden ofwel Friesland. Een 
mooie, gerestaureerde Citroen Ami 6 Berline. Met deze zeldza-
me klassieker  nemen  mijn partner en ik regelmatig deel aan old-
timer toertochten en meetings met andere “Citrofielen”.

De Ami 6 is voor veel mensen de bekendste Ami. Zijn terugwij-
kende achterruit is zijn handelsmerk. Zijn naam spreek je in het 
Frans uit als “la missies” (verfransing van het Engelse “juf-
frouw”). Maar Ami is vooral “de vriend”. De Ami6 berline werd 
in maart 1961 geïntroduceerd. Ten opzichte van de eend bood 
hij net even meer. Op een verzwaard onderstel van de eend met 
een 602 cc / 22 pk motor werd deze kleine ID gebouwd. De uit-
voeringen waren de ‘luxe’, ‘grand luxe’ en ‘grand confort’. De 
verschillen tussen deze uitvoeringen zijn niet zo groot. Met 
name de banken verschillen onderling.

De Buut heeft nu wel een 
nieuw logo, maar waarom 
ziet het er zo uit en wat be-
tekenen al die grafische 
voorstellingen in de 
letters?

Ik zie een landkaart en een 
soort toegangspoort in de 
vorm van de letter, maar echt 
weten wat er in de letters te 
zien is? Of  zal ik ‘ns te rade 
gaan bij de ontwerpers… op 
een mailtje aan hen krijg ik de 
volgende reactie: 

“Over onze ontwerpen voor 
de Buut en het poppetje op de 
flyer van het Rochusfeest:
Het nieuwe logo van de Buut 
en Rochusbuurt is geïnspi-
reerd op letters uit kranten-
knipsels in collage-techniek in 
een soort straattegelgrijs om-
dat dit de overwegend meest 

aanwezige kleur is in de buurt. 

Verder zitten in het ontwerp 
allerlei buurtdetails verwerkt, 
die we best willen verraden, 
maar leuker is als je die zelf  
ontdekt (niet zo moeilijk). 

De poppetjes van de poster 
zijn een evolutie op de poppe-
tjes van een eerdere poster die 
wij ook hebben ontworpen. 

De hoedjes zijn erbij geko-
men omdat de band die ging 
optreden ook met van dat 
soort hoedjes rondlopen. Wij 
vonden het leuk en in een zo-
merse swingende stijl passen. 
Zeker voor zo’n creatieve 
buurt als deze.

Mvg, Danny Kieneker en 
Heinz de Jongh, Heinz.nu 
grafisch ontwerp.”

Raden maar… 
Doet u mee?

Beste mensen, graag ziet de 
redactie van buurtgenoten een 
reactie tegemoet op deze 
semi- prijsvraag; 

Wat ziet u in het logo van de 
Buut? (Hoort u de klank van 
Man bijt hond?) 
Stuur uw inspiratie naar ons 
redactieadres:
rochusnieuws@gmail.com

Over de logo’s van De Buut en het 
poppetje op de flyer van het buurtfeest
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Ik wil u even voorstellen: Wildrik Bu-
rema. Hoewel hij zichzelf  al voorstel-
de in het tweede nummer van zijn ei-
gen magazine, wil ik u ook in het 
Rochusnieuws wat meer vertellen 
over de maker van De Stratummer. 
Het  kwartaalblad dat bij u binnen-
valt, als u geen stickers op de brieven-
bus heeft zitten, en wat u op een aan-
tal verdeelpunten zoals supermarkt 
of  bibliotheek op kunt halen.

Wie is de man achter dit blad en waarom 
schrijft hij dit blad. Want de man achter 
het laatste nummer waarin een aantal 
leuke artikelen stonden over de Rochus-
buurt willen wij beter leren kennen. Het 
bijzondere was dat veel van de informa-
tie in die interviews vanuit onze eigen 
bronnen kwamen.

Wildrik heeft een ontwerpstudio waar hij 
door middel van dit krantje zijn grote 
passie voor Eindhoven, in het bijzonder 
Stratum, door het uitgeven van dit maga-
zine vorm geeft. Natuurlijk zit er een 
commerciële gedachte achter, maar luis-

terend naar de achtergrond van Wildrik 
en de bestuursfuncties die hij vervuld, 
ruik je de betrokkenheid bij Stratum. Op 
zijn (kleine) Linked- in profiel staat wat 
meer over die achtergrond. 

Motto van de Stratummer: lang leve de 
kracht van het positieve denken, en: goed 
nieuws is groot nieuws! Deze gedachte 
komt heel erg overeen met de reden 
waarom wij als redactieleden het Ro-
chusnieuws brengen. Het magazine 
speelt in op de grote behoefte van bur-
gers om beter geïnformeerd te zijn over 
zaken dicht bij huis.

Hij geeft aan dat de Stratummer veelal 
gelezen wordt door minimaal twee ge-
zinsleden en dat hij zelfs ooit nog na drie 
maanden een reactie ontvangt op een ar-
tikel. Dan komt het uit het stapeltje ‘be-
waren’ naar boven.

De maker van het stadsdeelmagazine 

De Stratummer Wildrik is op zoek naar mensen 
uit de wijk of  gewoon iemand die 
leuk kan schrijven. Daarmee is 
het leesaanbod wat meer gevari-
eerd en komen er dingen aan de 
orde waar zelfs hij niet op is geat-
tendeerd werd door zijn netwerk. 
Wellicht een vaste columnist, evt. 
zelfs onder een schuilnaam. Het 
geschrevene mag best enig ni-
veau hebben, want hij heeft ook 
de ervaring dat sommige mensen 
wel erg schrijfgraag zijn en hij 
vind het vervelend als hij mensen 
teleur moet stellen.
Wildrik:  “We zien uit naar je 
komst de komende redactiever-
gadering zodat we van je horen 
wat je nog meer gaat schrijven 
over onze leuke buurt. Meld je 
aan bij De Stratummer!”

Verzoek

Oude foto’s gezocht
Beste mensen, wij vinden het leuk om de komende tijd een aantal oude 
foto’s uit de Rochusbuurt te plaatsen. Wij zien dan uit naar uw reactie of 
herinneringen.

Via de link onderaan dit artikel komt u op een pagina met héél véél oude 
foto’s van Eindhoven. U kunt zelf zoeken naar mooie kiekjes van Stratum 
en de Rochusbuurt. 

We gaan vragen of we hier incidenteel gebruik van mogen maken. Maar 
het leukste zouden wij vinden als u nog oude foto’s heeft liggen en wij 
die plaatsen. Eindhoven in beeld heeft hier dan ook weer voordeel van.
Ik wil met die artikelenreeks beginnen, als u uw scan of origineel van die 
foto’s aan ons wil toesturen dan bewerken wij deze en plaatsen er wat 
informatie bij en krijgt u die weer terug.

Ga naar de link: http://www.eindhoveninbeeld.com/

De pepernoten liggen alweer in de 
winkel en de wortels voor Americo 
liggen ook al klaar in de schappen. 
Het begint alweer op te schieten, 
pakjesavond komt er aan!

In de dagen voor 5 december zijn 
Sinterklaas en zijn zwarte pieten 
natuurlijk enorm druk met alles 
klaar maken en reizen ze het hele 
land door. 

En nu heb ik uit een betrouwbare 
bron vernomen dat er op woens-
dag 28 november ook een aantal 
zwarte pieten in de Rochusbuurt 
zullen komen rondkijken!

Hou dus op woensdag de 28e rond 
een uur of 14.30 de speeltuin en 
het buurthuis in de gaten, wie 
weet zie je ze daar!

Zwarte Piet
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K.: “Wethouder Mary Fiers gesignaleerd 
in de wijk! Op de hoek van de W van 
Hornestraat bij de fietsenmakers van van 
Gestel. Koffie drinkend..... wat gaat er 
gebeuren?”

J.: “Misschien op zoek naar solex?”

D.: “Iets met die luifel van de gebroeders 
van Gestel...”

K.: “Ze was met een hele groep, stonden 
buiten koffie te drinken.”

D.: “Koffieshop?”

K.: “Aha! Er moet meer concurrentie op 
de Geldropseweg?! Of  was het een wake 
voor de Coffee-shop? Wietpas controle-
actie...”

T.: “Ik denk dat het gaat over de stenen 
luifels die er al aanzitten sinds de bouw 
:-) de gemeente gaat daar precariokos-
ten voor rekenen want ze hangen op de 
openbare weg. De gebroeders verzetten 
zich met hand en tand daartegen :-) Te-
recht natuurlijk.”

K.: “Op zaterdag? Petje af  voor de wet-
houder. :-)”

K.: “Ik vind dat de geruchtenstroom 
maar langzaam op gang komt....”

A.: “Had ze al eerder gezien bij Bon-
nema op de hoek, zal het verklappen: 
bewonersplatform Stratum hebben re-
gelmatig overleg met gemeente. 

K.: “Ok! Goed te weten.”

F.: “Wil het bewonersplatform zich dan 
hard maken bij de gemeente voor het 
verwijderen  van de resten van 3 
panden die 674 jaar geleden afgebrand 
zijn? Het is mij niet gelukt bij de ge-
meente. Ik heb daar 2 jr. geleden eens 
contact opgenomen maar mijn verzoek 
werd verworpen wegens de aankomende 
bouwplannen. Ik vind het verloedering.”
F.: “Ik bedoel dus die panden op de Ro-
chusstraat.”

V.: “Ik denk dat ze tòch kinderen wenst. 
Na haar vermeende lesbisch affaires met 
19-jarige Marokkaanse meisjes gaat ze 
op zoek naar meer zekerheid. De ge-
broeders en zij hadden daarnaast ook 
nog iets recht te zetten. Daarbij is er 
niets op tegen om de lasten met de lus-
ten te combineren! Dus wat let ze?! Zul-
len we het ED vast inlichten over deze 
regionale scoop? ;-) Het klinkt in ieder 
geval smeuïg......”

K:: “Bedankt V. voor deze roddel. En 
dat in onze straat! Ge makt ut mee in de 
WVH.”

Roddel en achterklap
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

(Wie) Whaz dah?
Normaal heet deze rubriek Whaz 
Dah? En dat levert al heel vreemde 
plaatjes op.

In de vorige krant stond hier een Whiez 
Dah? Daar is één ingezonden, nogal 
cryptisch,  ‘antwoord’ op gekomen: 
“Joost mag het weten.” Deze keer wordt 
het pas écht spannend! Wat verhullen 
sommige Rochusbuurt bewoners één 
hoog achter? Blijkbaar hebben ze wat 
lijken in de kast. Betreft het hier een mis-
daad en moeten we de buurtbrigadier 
waarschuwen? Of  is het een soort privé 
‘Körperwelten’? Wie weet hier meer van? 
Oftewel: wie weet wie dih waz?
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Dubbelportret

Sabine Beckers en Gabor Kreukniet 
wonen op de Geldropseweg. Beiden 
hebben een beroep in de zorg, beiden 
zijn autodidactisch kunstenaar. Ik 
word ontvangen in een gezellig woon-
kamer. Een schaal heerlijke cake 
staat klaar op tafel.

Draaitafels afgewerkt met stoere steiger-
planken en een buffelgewei staan er niet 
alleen beroepsmatig, want het is  een op-
vallend en mooi meubelstuk. Er hangen 
schilderijen van Gabor, er staan kaarsen 
van Sabine. De boekenkast telt veel crea-
tieve titels. Een paar kamers zijn ateliers 
geworden. Zoals Sabine het zegt: “Een 
huis is om te spelen”.

Sabine wilde als kind al naar de kunstaca-
demie. Haar ouders stimuleerden een 
minder creatief  beroep. Naast haar baan 
heeft ze nu drie grote passies: muziek, 
schilderen en kaarsen. Een aantal buurt-
bewoners kennen haar wellicht omdat 
Sabine op de buurtfeesten van 2010 en 
2011 DJ was. Haar ware muzikale hart 
ligt bij techno en electro. Zij heeft les ge-
had bij de wereldberoemde Eindhovense 
DJ Lady Aïda. Haar artiestennaam is 
Anybase, waarin je een anagram van haar 
naam kunt lezen en waaruit bovendien 
spreekt dat ze uit meerdere muziekgen-
res kan putten. De techno heeft vooral 
een beat, de electro heeft ook elektroni-
sche wijsjes als een soort vogelgeluidjes 
in het repertoire. Door deze twee stijlen 
te combineren ontstaat een meer groovy 
muziek, die voor bezoekers van festivals 
inmiddels als echte Anybase muziek te 
herkennen is. Tijdens een optreden mixet 
een DJ live nieuwe muziek met een eigen 

ritme. Uit deze beatmixen met eigen lij-
nen, vocals en beats kunnen geheel nieu-
we nummers ontstaan. Voor Sabine is de 
kunst van het draaien om mensen mee te 
nemen in haar muzikale verhaal.

Bij het schilderen gaat Sabine meestal uit 
van een dierfiguur, omdat dieren zulke 
fascinerende vormen hebben. ‘Noem 
eens een dier?’  is de vraag waarmee ze 
start. Zonder na te denken maakt haar 
pen direct lijnen en vormen in haar 
schetsboek. Dat wordt daarna uitgewerkt 
op doek. Daarbij gebruikt ze heldere 
kleuren verf   en bovendien afval zoals 
knopen, textiel, foam enzovoort. Het re-
sultaat is een geabstraheerde  vorm waar-
in fysiologische lijnen herkenbaar zijn 
gebleven.

Gabor werkt als activiteitenbegeleider. 
Op zijn veertiende begon hij met graffiti 
en na een aantal jaren is hij op doek gaan 
schilderen. Hij gebruik mixed media: sja-
blonen en spuitbus en acrylverf. Ook 
Gabor gebruikt collages zoals jute of  
kant. Terwijl Sabine van figuratief  meer 
richting abstract is gaan werken, is Gabor 
vanuit het abstracte meer richting figura-
tief  aan het bewegen. Hoewel zijn por-
tretten nog altijd enigszins abstract zijn 
doordat ze niet levensecht kloppen. Zijn 
creatieve zoektocht is gericht op schoon-
heid. Hij probeert het ideale, perfecte 
beeld te vangen. Aanvankelijk gebruikte 
hij zachte unikleuren, sinds een aantal ja-

ren vooral grijstin-
ten. Van dichtbij ont-
waar ik jute, kant, 
verf  en foto’s. Van 
een afstand zie ik 
sprookjesachtige 
vrouwfiguren.

Gabor’s oude vak als 
graffiti kunstenaar 
komt soms nog van 
pas. Bijvoorbeeld bij 
het maken van muur-

schilderingen in opdracht. Soms ont-
staan spontaan heel andere projecten, 
zoals je in de volgende fabel kunt lezen:

“Er was eens een rommelmarkt in de Rochus-
buurt. Sabine kocht daar een oud kinderboek 
met plaatjes van de Fabeltjeskrant. Toen de ach-
terkant van het oude buurthuis ontsierd werd 
door vunzige graffiti, kreeg Gabor inspiratie uit 
dit boek en schilderde een metershoge meneer de 
Uil op die muur. Vooral kinderen zijn gek op 
die Uil en vragen aan hun moeder of  ze speciaal 
door dat laantje wil lopen. s ’Avonds wordt hij 
mooi verlicht.  Dat leverde een stukje op voor 
onze eígen Fabeltjeskrant, Rochusnieuws num-
mer 127. De andere fabeltjesland-bewoners wer-
den hierin genoemd. Dit kwam ter ore van de 
Jumbo-koning, zodat op een mooie herfstzondag 
in oktober, Gabor een rolluik van de Jumbo aan 
de Geldropseweg heeft beschilderd. En zo leefde 
de Geldropseweg nog lang en gelukkig. En een 
beetje mooier….”

Het schilderij hieronder is door Sabine 
en Gabor samen gemaakt. Het is oranje, 
rood en geel. Er is onder andere textiel in 
verwerkt en maisbladeren. Ze staan om 
de beurt voor het doek. Spreken iets af  
over kleurgebruik maar laten elkaar voor 
de rest vrij om verder te gaan waar de an-
der op hield. Juist omdat ze verschillende 
stijlen hebben, lukt dit. Alles wat de één 
heeft geschilderd is een inspiratie voor de 
ander. Over samenwerken gesproken!

Na een heel gezellige ochtend ga ik de 
deur weer uit met een vrucht van de ‘egg-
plant’ (witte aubergine soort) zodat ik 
mijn eigen plant kan opkweken. En na-
tuurlijk krijg ik een mooie kaars mee. 
Bedankt voor jullie gastvrijheid en 
openhartigheid!

Marga

DubbelportretDubbelportret
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Last van spanningen, moeite met con-
centreren of  slecht slapen? Vivid Care 
leert je hoe je dit zelf  kunt verminderen.
Ademen en Ontspannen met Ademtherapie 
De ademtherapie  AOT is in de jaren 80 door de arts Jan van 
Dixhoorn ontwikkeld om stress te verminderen bij revalideren-
de hartpatiënten. Inmiddels wordt de methode ook toegepast 
voor burn-out, pijnklachten, slaapproblemen, hyperventila-
tie, en natuurlijk bij ademhalingsklachten. Je leert zelf  je span-
ning te voelen en te regelen met aandachts-, ademhalings- en 
bewegingsoefeningen. AOT is er voor volwassen en kinderen. 

Ontdek je bewegingsmogelijkheden met Feldenkrais
Wel eens jaloers naar een vogel gekeken die zich ogenschijnlijk 
ontspannen en ongehaast door de lucht beweegt? Vaak vliegen 
wij van hot naar haar en meestal niet zo gemakkelijk en ont-
spannen als een vogel. De methode is genoemd naar de fysicus 
Moshe Feldenkrais (1904-1984). 
Met de bewegingsmethode Feldenkrais leer je bewust met aan-
dacht te bewegen waardoor je bewegingspatronen gaat herken-
nen en indien nodig kunt aanpassen. In de lessen ervaar je hoe 
denken en voelen van belang zijn voor het veranderen van 
(stressvolle) gewoontes. De lessen zijn gericht op het verrui-
men van jouw bewegingsmogelijkheden en het efficiënter, soe-
peler en ontspannen bewegen. 

Mindfulness en Mindfulness Kids
Mindfulness kan je helpen om rust in je hoofd en lijf  te bren-
gen. Je krijgt meer contact met wat er binnenin je gebeurt waar-
door je minder afgeleid wordt door prikkels van buitenaf. In 

een cursus oefen je met bewuste aandacht, meditatie en 
bewegingsoefeningen.

Mindfulness en Mindfulness voor kinderen wordt in kleine 
groepen (maximaal 8) gegeven in Eindhoven. Voor kinderen 
van 6-12 jaar op de dinsdag- en of  woensdagmiddag. Het kan 
samen met een van de ouders worden gevolgd.

Interesse?

KENNISMAKINGSAVOND VRIJDAG 23 NOVEMBER 
In ‘DE BUUT’ Graag aanmelden vóór 15 november !
18.00-19.00 Mindfulness voor ouder en kind (5 euro)
19.15-20.15 Feldenkrais bewegingsmethode (5 euro)
20.30-21.30 Ademen en ontspannen (5 euro)

Meer informatie en aanmelden bij Vivid Care, 
Els van Roosmalen, T 040 2110239. Of  neem een kijkje op
www.vivid-care.nl  
Zowel groepslessen als individuele consulten in de Poirterslaan 
29 in Eindhoven.  Vivid Care is aangesloten bij de beroepsver-
enigingen VDV, VBAG en RBNG. Vergoedingen mogelijk bij 
een aanvullende verzekering voor lessen en individuele 
afspraken. 

Ingezonden:

Tweede Kamerverkiezing 12 september 2012

Hoe stemt de Rochusbuurt?
Gemeente Eind-
hoven heeft de 
uitslagen van de 
verkiezingen op 
haar website be-
kend gemaakt met 
de publicatie van 
het rapport ‘Twee-
de Kamerverkiez-
ing 12 september 
2012’. Ondanks het 
feit dat we vanaf 
2009 bij een bu-
reau naar keuze 
mogen stemmen, 
geeft de uitslag 
van het bureau in 
de Wilgenhof het 
stemgedrag van
buurt- en wijkge-
noten het beste 
weer. In totaal 
2494 mensen heb-
ben er gestemd.
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Met ingang van 1 mei wordt het illegaal storten van afval 
bij de ondergrondse containers tegen gegaan. Bijzonder 
Opsporings Ambtenaren controleren in samenwerking 
met Ergon verschillende locaties in de stad en handhaven 
waar dat nodig is. 

Op diverse plaatsen in Eindhoven zijn ondergrondse afvalcon-
tainers te vinden. Bewoners kunnen met hun stadspas afval 
storten in de container bij hun woning of  in de directe omge-
ving. Vanuit een aantal locaties kwamen voortdurend klachten 
van overlast van illegaal bijgeplaatst afval. De gemeente be-
sloot daarom intensiever te gaan handhaven. 

Hoe wordt gehandhaafd?
Wekelijks worden de locaties van ondergrondse afvalcontai-
ners bezocht. Probleemlocaties, waar regelmatig meldingen 
van overlast zijn, worden vaker gecontroleerd en geruimd als 
er illegale stort wordt aangetroffen.
Wanneer blijkt dat een bewoner illegaal afval naast de onder-
grondse container heeft gestort krijgt hij een proces verbaal. 
Als de bewoner niet thuis is ontvangt hij een antwoordkaart 
met de mogelijkheid om een verklaring af  te geven over de ge-
constateerde overtreding. Wie illegaal afval stort riskeert een 

boete van 85,- Euro.
Deze aanpak lijkt te werken. Sinds 1 mei is het aantal meldin-
gen van overlast sterk teruggelopen en ook de handhavers tref-
fen minder illegaal gestort afval aan ter plaatse.

Wat te doen bij storingen of  volle containers?
Het kan zijn dat de container vol zit of  er een storing is opge-
treden. Dit is geen reden om zakken of  vuil naast de onder-
grondse container te plaatsen. Bij storing of  een volle container 
kan het afval tijdelijk mee terug naar huis worden genomen tot-
dat het probleem verholpen is of  kan het afval in de dichtstbij-
zijnde ondergrondse container worden gestort. Volle containers 
kunnen gemeld worden via 14040 en worden binnen 1 dag ge-
leegd. Ook storingen kunnen gemeld worden via 14040 en 
worden na melding zo snel mogelijk opgelost, zodat weer ge-
bruik gemaakt kan worden van de ondergrondse container. 
Als de stadspas niet werkt of  de bewoner de stadspas verloren 
is kijk dan op www.eindhoven.nl/stadspas of  bel 14040 om dit 
te melden. 

Meldingen over illegale stort bij ondergrondse containers kun-
nen gedaan worden via 14040 of  de Buitenbeter App. De mel-
ding wordt binnen 1 à 2 werkdagen afgehandeld. 

Handhaving illegale stort bij ondergrondse afvalcontainers succes

Allereerst willen wij ons graag even 
voorstellen. Wij zijn Bibi en Marieke 
en hebben samen de opleiding 
Culturele Maatschappelijke Vorming 
(CMV) gedaan. Tijdens onze studie 
waren we vastberaden om onze stage 
te gaan volgen in het buitenland. 

Zo gezegd zo gedaan; in februari 2006 
vertrokken we samen voor 5 maanden 
naar Guatemala. Hier hebben we een 
korte taalcursus gevolgd en aansluitend 
stage gelopen bij ’Asociacion Bendicion 
de Dios’ in Alotenango, een arm dorpje 
vlakbij het touristische stadje Antigua. 

Tijdens ons verblijf  in Guatemala heb-
ben we ons hart verloren aan het land, 
maar vooral aan de geweldige mensen 
die we in Alotenango hebben ontmoet. 
Gedurende onze stage hebben we ver-
schillende projecten gedraaid en opge-
richt. Om dit te kunnen realiseren hadden 
we vooraf  wat geld verzameld onder 
vrienden en familie. Dankzij deze inza-
meling hebben we o.a. samen met de lo-
kale bevolking een non-profit winkeltje 

kunnen oprichten, waar de armste gezin-
nen aangesloten bij Bendicion de Dios, 
voor minder geld, meer producten kun-
nen kopen en waar zowel jongeren als 
hun moeders ervaring kunnen opdoen 
met werken in een winkel. 

Bij terugkomst in Nederland bleven 
onze gedachten naar Guatemala afdwa-
len. We wilden heel graag de hulp aan de 
mensen in Alotenango voortzetten! 
In juni 2007 hebben we daarom Stichting 
Esperanza opgericht. Inmiddels bieden 
we al meer dan 5 jaar structurele onder-
steuning aan diverse projecten die we sa-
men met de lokale bevolking en 
Bendicion de Dios hebben opgericht. 
Op onze site, www.stichtingesperanza.nl, 
kun je lezen wat we zoal gedaan en be-
reikt hebben.  We zijn er trots op wat we 
met onze stichting in de afgelopen 5 jaar 
allemaal hebben gedaan, dit jubileum 
moet dan ook gevierd worden! 

Op 18 november is het zover en organi-
seren we een gezellig benefietconcert in 
De Buut in samenwerking met de band 

Simits, www.simits.com, en de Rochus-
buurtvereniging. Wij nodigen iedereen 
uit om te komen luisteren en genieten 
met een lekker hapje en drankje! De op-
brengst van dit concert gaat natuurlijk 
volledig naar onze projecten in 
Alotenango, Guatemala!

Buurthuis de Buut, 
met muziek van Simits
Sint Rochusstraat 34a
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Entreeprijs: 6 euro

Wij hopen dat we met z’n allen een ge-
zellige zondagmiddag zullen beleven en 
dat we met de opbrengst kunnen investe-
ren in het moestuinproject voor de kans-
arme jongeren in Alotenango.  
Voor meer informatie: nienkehoogstra@
gmail.com, Past. Dijkmansstraat 10
of  mail onze stichting via: info@stich-
tingesperanza.nl.

Tot 18 november, 

Bibi Hennen & Marieke Cornelissen

benefietconcert 
Esperanza
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Colofon

Grijze bak:   Dinsdag 6, 20 november, 4 en 18 december

Groene bak:  Dinsdag 13, 27 november en 11 december

Oud papier:   Woensdag 7, 21 november, 5 en 19 december

Plastic, Glas:  Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg  

       of Albert Heijn, Leenderweg.

Vanaf november starten er verschillende buurtaktiviteiten! 
De data zijn nog niet allemaal bekend. Dus hebben we een bord 
voor het raam in het buurthuis staan waar de activiteiten met data 
op staan. Loop daarom regelmatig langs om te kijken wat er aan 
aktiviteiten gaat komen. Het is zeker de moeite waard! 

Wat we in ieder geval gaan doen in november en december zijn 
knutselmiddagen voor de kinderen van de Rochusbuurt or-
ganiseren:

•	 Woe. 07 nov.: Kinderknutselmiddag van 14.00-15.30u. 
•	 Maa. 10 dec.: Kinderknutselmiddag van 15.30-17.00u.

Toegang is gratis en er is limonade en wat lekkers. 
Graag aanmelden bij Carlijn: 06-43894699 / carlijnjoost@hotmail.com

Verder willen we zodra het lekker koud wordt een wandeling orga-
niseren. Het zou helemaal leuk zijn dit te doen bij de eerste sneeuw! 
Een ander idee is, zo gauw het koud wordt, samen stamppot te 
eten in het buurthuis en warme chocolademelk en glühwein te 
drinken! Het is dus even wachten op het weer totdat we een da-
tum hebben. Dus houd het bord in de gaten!
 
Daarnaast zal er vanaf vrijdag 30 november maandelijks een film 
worden vertoond in De Buut, onder het motto ‘Friday night at the 
movies’. Hiermee willen we elkaar op een ongedwongen manier 
ontmoeten en tevens wat licht brengen in deze donkere maanden. 
Vanaf 20.15u ben je welkom en maken we een keuze uit een vijftal 
films waarna we starten om 20.30u. Er wordt voor hapjes gezorgd, 
drank is €1,-. Voor de entree wordt een vergoeding berekend van 
€2,-.
Data: 30/11, 28/12, 25/01 22/02, 29/03, 26/04

Carlijn, Joost, en Jeroen

grijs, groen en papier

Puzzel Agenda Rochusbuurt 2012

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

De eerste woordzoeker die niet is gemaakt door Cor van 
der Linden (zie voorpagina) heeft als thema ‘beroepen’. De 
oplossing van Cor’s laatste puzzel in krant nr. 127 was:
‘en eindelijk komt de zomer’.
Streep de onderstaande woorden weg. De resterende 
letters vormen de oplossing. Het antwoord is ergens op 
deze pagina te vinden.

ACTEUR
ANALIST
BOER
CHEMICUS
CIPIER
DIENSTBODE
DOMINEE
DRUMMER
ETALEUR
GENERAAL

HOEFSMID
IMAM
LAKEI
MUSICUS
OBER
POSTBODE
PREMIER
RECHTER
ZEEFDRUKKER
ZEEMAN

Running Dinner              10 november

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:
Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts, 

Janine Ficheroux en Marga Verhoeven

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Time van Bers

Produktie:
Puntscherp

Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

O
p

lo
ssing

 p
uzzel:

ko
m

t v
oo

r 
de

 b
ak

ke
r



pagina 18   |   Rochusnieuws 128   |  november 2012

Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone lekkerbekken wordt het 10 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,- per persoon
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  
nagerecht.

Voor meer info: suzanne.keuning@chello.nl – 040-8487901 of  
 anneliesvandenboogaart@hotmail.com – 040-8446364

Je kunt je aanmelden via de strook tot uiterlijk zondag 4 november:
Graag envelop met gepast totaalbedrag inleveren op Hoefkestraat 50

Running Dinner
Zaterdag 10 november 2012

Ja, wij (ik) doe(n) mee met het Running Dinner zaterdag 10 november (inschrijven t/m 3 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




