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Algemene Ledervergadering

Rochusbuurt

Zoals we gewend zijn is er ook dit jaar een avond gehouden waarop het
buurtbestuur en de verschillende commissies verslag uitbrengen aan geïnteresseerde bewoners. Er is door de hele buurt geflyerd om deze avond
aan te kondigen. Er zijn ongeveer 25 mensen op af gekomen, waarvan een
groot deel zelf actief is in één of andere werkgroep. Daardoor zit er een
zeer betrokken groep mensen aan tafel actief te luisteren en mee te denken. Hier volgen kort de belangrijkste punten:
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activiteiten, om dit vooral te laten horen!
Geef het door aan bestuur of buurthuisbeheer. Daar word je vanzelf verder geholpen. Kaartavond, vergadering, cursus,
boekenclub, het kan allemaal!
• Op 25 mei zal het eerste repaircafé
plaatsvinden. Mensen die handig zijn,
vooral met stofzuigers repareren, zijn extra welkom.

• De nieuwbouwcommissie is na 15 jaar noeste arbeid opgeheven. Uiteindelijk zijn
de geschillen tussen Wooninc. en de Rochusbuurt t.a.v. de nieuwbouwplannen met
een schikking beëindigd en daarmee is het bestaan van deze commissie niet meer
noodzakelijk. Het leefbaarheidsteam zorgt sindsdien voor de communicatie tussen
buurt en Wooninc. Heb je vragen of opmerkingen, schroom dan niet contact met
hen op te nemen. Op de buurtwebsite kun je overigens een artikel van Wooninc. terug vinden met hun laatste informatie.
• Doordat er nog geen woningen verkocht zijn, word er voorlopig nog niet gebouwd.
Dit kan zelfs nog meerdere jaren duren. Daardoor blijft het terrein ‘Joep’ voorlopig
braak liggen. Een groep enthousiaste bewoners gaat bij elkaar zitten om plannen te
maken voor een positieve invulling van dit terrein.
• De financiën zijn kort toegelicht door de penningmeester. Alle cijfers kloppen weer
en tot nu toe lukt het aardig om boven de nullijn te blijven. Het is wel zaak dat het
buurthuis meer verhuurd gaat worden om extra inkomsten te verwerven.
• Het Rochusnieuws heeft zich kort gepresenteerd als een gezellige club die door de
advertenties financieel gezond is. De coördinatie van de bezorging en de bezorgers
zelf zijn onmisbaar om de krant uiteindelijk op de deurmat te laten vallen.
• Zonder activiteiten heeft het buurthuis geen bestaansrecht. Daarom nogmaals een
oproep aan iedereen die iets wil organiseren of behoefte heeft aan bepaalde

• Als laatste zijn de verbouwplannen van
het buurthuis toegelicht. Ze stonden ook
in het vorige Rochusnieuws beschreven.
Sommige bezoekers gaan gericht verder
mee praten hier over. Over de ruimteverdeling, de fondswerving en de inrichting.
Dat is heel prettig. Juist dit soort reacties
van mensen die mee willen denken en dat
ook werkelijk gaan doen, zorgen er voor
dat onze buurt de bijzondere buurt blijft
die ze is.
p.s.: Alle namen en commissies met contactgegevens zijn terug te vinden op pagina 2 en in de colofon op de laatste
bladzijde.
Met dank aan het bestuur, Marga
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Buurt-info
Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
Roland Heijman
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 06 43 89 46 99
tel: 06 34 71 03 34
tel: 211 12 32

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

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

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

Redactioneel 132
Vandaag bij het typen van dit stukje: 2 graden. Vele woorden en stukken in de
krant zijn er al over geschreven, wat een ellende. Zal het dan nooit ‘ns lente
worden?
Maar wacht eens, dat is leuk om je te bedenken… als jullie dit lezen kan het
zijn dat de eerste buiten barbecues al zijn gehouden!
Hopelijk is dat zo en kijken jullie net als ik uit naar de komende buurtactiviteiten met
hopelijk mooi weer en gezellige klets.
Rommelmarkt, plantenruilbeurs en een algemene ledenvergadering waar we het gaan
hebben over de toekomstige inrichting van de Buut. Grote plannen en tekeningen
van het bestuur voor de Buut, andere suggesties via Facebook. In ieder geval de mogelijkheid om er over mee te komen praten!
Lees de artikelen van deze keer met veel aandacht en noteer de data al vast in uw
agenda.
Hopelijk komen we elkaar daar tegen; vertier en plezier, ontmoeting in ‘onze’ eigen
buurt.
rochusnieuws@gmail.com

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

Namens de Redactie, Ton

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

tel: 212 95 65

Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

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

tel: 14040

Wijkcoördinator
Frank van de Tillaert
f.vd.tillaert@eindhoven.nl

tel: 14040

Bewonersplatform

Kopij voor het Rochusnieuws?
Eind juni van dit jaar verschijnt nummer 133 van deze buurtkrant.
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met woensdag 28 mei a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of W. van Hornestraat 19.

www.platformstratum.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
info@polyground.nl

tel: 296 88 44

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.

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

is de nieuwe naam van

TPT

Tandprothetische Praktijk Tuinstraat
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Ik sprak met Mirjam Naninck, die al
sinds 2000 iedere keer trouw het
Rochusnieuws rondbrengt in de
Rochusstraat. Ze woont al sinds 1983
in de Rochusbuurt en al vanaf 1975 in
Eindhoven. Ze heeft altijd gewerkt
als maatschappelijk werkster en later
staffunctionaris PR bij de Jeugdzorg,
daarna als woonbegeleidster bij
dementerende ouderen.

Bezorgers van het

Vrijwilligerswerk is haar op de huid
geschreven want ze doet dat zelf
veelvuldig sinds ze met pensioen is
gegaan. Als je pensioen zegt en dan
denkt bij Mirjam aan ‘rustiger aan
doen’ ben je bij haar op het verkeerde
adres! Want naast haar vrijwilligerswerk (20 uur per week in een verpleeghuis) is ze ook enthousiast aan het
mozaïeken, helpt bij de administratie
van een eenmansbedrijfje, is ze aan het
aquarellen, volgt ze lessen Italiaans, speelt
ze saxofoon en Djembé (ze speelt saxofoon en conga’s in een bandje), is ze een enthousiast kaartster
(rikken), gaat ze veelvuldig naar het filmhuis, leest ze veel en
heel bijzonder: volgt ze alles wat met voetbal te maken heeft!
Zo heeft ze een seizoenkaart bij PSV!
Wat bijzonder, dat ze ook nog de tijd vindt om de krantjes rond
te brengen! Zelf zegt ze dat ze daar ongeveer één kwartier aan
besteedt, dat is alles. In het begin wist ze niet waar de

Rochusnieuws!

brievenbussen van de verschillende huizen waren, dat was lastig en kostte wat meer tijd. Ze vindt dat meestal een prima
uitje. Alleen in de winter was het eens zó koud, dat ze haar
straat in drie keer had gedaan, om tussendoor op te warmen. Om de krantjes in de brievenbussen te doen, kun je
geen handschoenen dragen, vandaar….. En lastig zijn ook
die brievenbussen die zo laag in de deur zitten, dan moet
je door je rug! Maar ze moet niet mopperen, want ze
heeft onlangs op advies van het klusbedrijf, haar nieuwe
brievenbus ook laag in de deur laten monteren, want dat
was veiliger vanwege inbraak. En soms zit ze met de
vinger tussen de brievenbus door die veer! En in sommige flats zitten de brievenbussen zo hoog dat iemand
onder de 1.60 meter daar nooit bij kan….. is niet over
nagedacht door de ontwerper indertijd! En dat ze
zich dan helemaal moet uitrekken, op haar tenen
moet gaan staan en ook nog eens haar arm moet
strekken zover als ze kan!
Maar ze doet het voor de prettige reacties die ze krijgt van
buurtbewoners. Die zijn blij om het Rochusnieuws weer in hun
brievenbus te krijgen.
Mirjam, bedankt voor je inzet en we hopen dat je vele medebuurtbewoners mag inspireren!

Sloop lakspuiterij

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Redactie
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Capoeira, vecht en dans
Iedere dinsdagavond vindt
in de (school)sporthal aan
de Tuinstraat een sportactiviteit voor kinderen plaats.
Capoeira.
Capoeira is een vecht/dans sport
waarin onder andere muziek, gevecht, cultuur, filosofie, leven,
dans en akrobatiek een belangrijke rol spelen.
Capoeira wordt beoefend door
mensen van alle leeftijden en culturen, mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen.
De sport is geschikt voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar.
Momenteel hebben we een
groep van 10 kinderen.

mooie afwissellende en akrobatische bewegingen maken binnen
een cirkel van mensen die staan
te klappen en te zingen op een
bepaald ritme. Er is geen winnaar of verliezer. Capoeira is
goed voor de conditie en voor
de ontwikkeling van de motoriek
bij kinderen.
Kom gerust een keer kijken wanneer je nieuwsgierig bent naar
deze mooie sport of kijk voor
meer informatie over Kinder
Capoeira Eindhoven op:
www.facebook.com/
capoeirakidseindhoven

Boekpresentatie AverY
Op 28 april van 15.00 - 17.00 uur zal Veronique
Rademaker haar bundel AverY in De Buut
presenteren. Zij introduceert zichzelf en haar
bundel als volgt:
“Als beeldend kunstenaar kwamen er al regelmatig woorden bij de beelden, van gedichten
tot zelfstandiger elementen en natuurlijk de
grafiek. En ruim vijftien jaar hou ik bijna dagelijks een dagboek bij. En boeken vullen in
breedste zin van het woord.
Dit project is daar weer uit voortgekomen; 24
zeer korte verhalen, zkv’s met als ingang mijn
dagelijks leven! De bundel heb ik zelf vom gegeven, met oa.chinese karakters, elfjes en ingesproken cd’s begeleidt door de concertina
van troubadour Herman Coenen.”

Cyrilo & Glen

In tegenstelling tot veel “vechtsporten” is dit een teamsport.
Het spel Capoeira wordt gespeeld door twee personen die
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Weet jij wat dit is?
Mail naar rochusnieuws@gmail.com

Dhazz dah?

Deze winter verrees ineens een ware skihut in de Rochusbuurt. Toch bleef de
slagermuziek en gluhwijn uit. Uit nader
onderzoek blijkt het houten geraamte een fietsenstalling voor de bewoners van
de Hertogflat te zijn. Dus Daz Dah!
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Van de buurtagent

Oproep!

De jaarlijkse rommelmarkt
van onze eigen Rochusbuurt
komt er weer aan! Op 9 juni zal
de speeltuin vol met leuke spullen staan.
Het ideale tijdstip om je huis weer
eens goed op te ruimen, overbodige
spullen aan te bieden en zelf de mooiste koopjes op de kop te tikken.

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.

Voor maar e20,- kun je een kraam
uitkiezen en direkt reserveren.
Aanmelden voor 31 mei bij Rian; St.
Rochusstraat 2, bij voorkeur tussen
19.00-19.30. Wees er dus snel bij om
een mooie plek te kiezen!
De markt met 25 kramen duurt van
12.00 tot 16.00u. Inrichten van de
kraam kan vanaf 10.30u.
Na de markt ben je verplicht alle nietverkochte spullen en andere rommeltjes op te ruimen c.q. mee naar huis te
nemen!!
Rian en Mar

Graag wil het idee opperen om
een schrijfgroepje te starten, idee van schrijfcafé in de
buut.
Mocht je belangstelling hebben voor
dagboek- of creatief-schrijven (geen
cursus). Wil je gewoon graag met anderen in een veilige omgeving (bv een
maal per maand) schrijven en het geschreven delen met plezier!
Belangstelling gewekt?
Laat maar weten:
veroniquerademaker@gmail.com

onze buurtagent, Erwin Melis
van oude dame vlakbij school Augustinianum meld U AUB. PL
11 mrt

Getuige gezocht Aanranding Geldropseweg thv klooster Maandag 04 Maart 2013
tussen 1900 en 1915 uur da der betrof
een licht getinte man tussen de 35-40 jr
oud op een fiets met hangende fietstassen. Grijs blauwe pet mt klep zelfde kleur
wijde jas over de heup Iets gezien?
27 mrt

Vluchtende Koffiedief door medewerkers van Jumbo a/d Geldropseweg aangehouden, VE bekend totaal 37 pk koffie
te hebben gestolen #koffieleut
Misschien ook een blik erwten?
4 mrt

Afgelopen vrijdag omstreeks 17.15 bij de
Jumbo Geldropseweg een zw herenfiets
merk pelikaan met dubbele bovenbuis
gestolen. #10minBinnen
Afgelopen nacht omstreeks 01.04 uur
een gluurder op de Tuinstraat, blanke kalende man Eind 40 jr, ronde bril, lichte
ogen, do blauwe jas
6 mrt

Oproep!!Wie O wie heeft gisteren 1600
uur iets gezien of gehoord van beroving

Kun je beter gewoon hele dag bij bijv AH
XL gaan zitten, is het gratis koffiedrinken
;-)
Bij jumbo geldropse weg is de koffie ook
gratis per bekertje, niet per pak ;-)
Wil je contact met Erwin?
Je kunt hem bereiken via twitter
@BrigadierSTRMce
of mailen via
erwin.van.melis@brabant-zo-politie.nl

Haal meer winst uit uw woning
Een goede eerste indruk maak
je maar één keer!

Sint Jorislaan 38 - 5611 PM Eindhoven

d

www.nieveeninter i o rs tyl i n g. n l
info @nieveeninter i o rs tyl i n g. n l

ww
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KidzzzzTalk estafette
Flo van Kollenburg vond heel leuk om de vorige keer in de
Kidstalk te staan. Ze heeft daar een paar reacties gehad, zoals:
“Ik heb je in het krantje zien staan!” Deze week is Flo aan de beurt
om Lotte de Haan te interviewen.
Wie ben je?

Ik ben Lotte de Haan en ben 7 jaar oud. Mijn vader heet Bart, mijn
moeder Yolanda en mijn broertje heet Stijn. Ik ga naar de Hasselbraam, en zit in groep 4.
Zitten in jouw klas ook vriendjes uit de buurt?

tijn. En natuurlijk ook Aniek en Moos.

Ja, Flo en Mar-

Wat is je lievelingsvak? Rekenen

Wat vind je het mooiste plekje van de Rochusbuurt? De Buut
Wat vind je de leukste activiteiten in de buurt? Knutselen bij de

Buut

Waaraan heb je een hekel? Ruzie maken
Wat zijn je hobby’s? Spelen met mijn vriendinnen
Wat is ben je goed in/slecht in? Volleybal en Voetbal
Naar welke muziek luister je graag? Kinderen voor Kinderen

vind ik leuk

Wat is je favoriete boek? Dolfje Weerwolfje
En welke film? The Croods!
Wat wil je later worden? Paardrij juf…
Waar hoop je op? Dat Flo, Anouk en ik vriendinnen blijven
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk ? Mijn (bijna) buur-

meisje Anne ’t Hoen.

Nacho’s

voor 6 personen

150 g tortillachips,
2 tomaten (fijngesneden),
2 el lente-uitjes, heel fijngesneden
Bereidingswijze
- Verwarm de oven voor op 180 graden.
- Verdeel een laag tortillachips over de
bakplaat.
- Strooi de kaas erover,de tomaat en de
lente uitjes.
- Bak ongeveer 10 min,of tot de kaas is
gesmolten.
- Even laten afkoelen, een dipsaus erbij en
los niños kunnen gaan smullen.

Schoonheidssalon

studio
A
Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24

Kinderpagina!!
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Moppen

“Youri, wil jij de jaargetijden eens opnoemen?” vraagt de meester.
Youri antwoord: “Zomer, herfst en winter”.
“En waar blijft de lente?” vraagt de meester.
“Dat heb ik me de laatste maanden ook afgevraagd, meester!”
Wat is toppunt van lef.
Een steentje door de ruit gooien en vragen als je hem terug mag.
Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in zichzelf geloven.
Daarom zegt hij: “Wie dom is, gaat staan.”
Na enkele minuten.... Tim staat op en de leraar vraagt: “Denk je echt dat je dom bent?”
Waarop Tim antwoordt: “ Nee, maar ik vond het zo zielig dat u de enige was die
staat!”

!
s
l
e
b
e
i
r
k
e
t
Len

n eindelijk
g! Maar nu is het da
oe
vr
je
et
be
n
ee
we
der
Vorige keer waren
iten. Daarom hieron
bu
ar
na
er
we
ijk
el
nnen we eind
“LENTE”. En dus ku
buiten kunt spelen:
je
e
di
es
tj
le
el
sp
ar
een pa
staat
Fopbal
n rug! In het midden
hu
op
en
nd
ha
n
hu
t
een kring me
sDe kinderen staan in
k te houden door afwi
ge
de
or
vo
en
er
nd
ki
proberen de
moeten de bal
de ‘fopper’. Hij moet
hij gooit. De kinderen
of
als
en
do
te
t
ne
pper,
selend te gooien en
jnbeweging van de fo
hi
sc
n
ee
j
bi
n
ge
mo
af, maar ze
zelf
vangen, anders zijn ze
en die af zijn worden
er
nd
Ki
.
af
k
oo
ze
jn
zien! Dan zi
hun handen níet laten
de ‘fopper’.
t
Ongelukstikkertje
t is tikker, maar houd
rd
wo
t
tik
ge
t
da
nd
ki
kers. Het
jk” te tikken!)
Tikkertje met twee tik
(Dus proberen “moeili
is.
t
tik
ge
j
hi
ar
wa
ts
de hand op de plaa
het sterkst?
Welke grasspriet is
buigen de spriet dubZe
t.
rie
sp
as
gr
e
ig
ev
n lange, st
ig trekken en
De kinderen zoeken ee
n ander kind. Dan rúst
ee
n
va
lus
de
ór
dó
gen
bel en haken de lus
ijvers kunnen weer te
bl
er
ov
De
!
kt
ee
br
t
t het eers
afwachten welke sprie
elkaar.

pagina 8 | Rochusnieuws 132 | april 2013

in De
Met 8 mensen wordt er ijverig vergaderd. Mensen die
elkaar deels wat langer kennen, maar deels ook niet.
Het is een kleine buurt. En dat blijkt tevens ook een
belangrijke drijfveer om mee te doen, de samenhang
in de wijk vergroten.
Niet alleen met de Rochusbuurt, maar een klein beetje ruimer.
Hoe breng je mensen samen, laat ze wat doen en bent tevens
nuttig bezig dat ook nog duurzaam is? Voor menigeen is het
een kreet die al vaker is gehoord in het landelijke nieuws, en recent werd de primeur voor Eindhoven net voor onze neuzen
weg gekaapt. Het deert niemand aan de tafel; Repair Cafe
Stratum gaat er komen. Het is de zoveelste vergadering, en
daarom niet minder prikkelend, en iedereen is enthousiast.
Ruim een jaar geleden hoorde Rochus-buurtbewoner Ine
Chatrou over Repair Cafe, en was ze direct enthousiast. Het
bleef in haar hoofd dwalen. Totdat het buurthuis De Buut
werd geopend. Met een lokatie, een buurt met een bijzondere
cohesie en een economische crisis leek het tij goed en nam ze
het initiatief om met een aantal mensen een repareerbijeenkomst te gaan organiseren.
Het is alweer enige tijd geleden dat Ine Chatrou iedereen benaderde. Ook Ton van Aalst, Koert Linders, Daty Sprenger,
Janneke de Munnick, Ingrid Winters., Clemens Hens en
Dimphy van Gerven zijn enthousiast over het concept en doen
mee met de reparatiebijeenkomsten.
Repair Cafe is een concept dat ontwikkeld is door de
Nederlandse milieuactiviste Martine Postma. Ruim 3 jaar geleden organiseerde zij de eerste repareerbijeenkomst, voor en
door buurtbewoners. Ze ontmoeten elkaar op een vaste locatie
waar gereedschap aanwezig is en waar zij hun meegebrachte
kapotte spullen kunnen repareren, samen met handige vrijwilligers. Vele anderen volgden haar voorbeeld en begonnen ook
in andere plaatsen een Repair Cafe, over de hele wereld.

Buut

En zo ook de Repair Cafe Stratum-groep. Op zaterdag 25 mei,
van 14.00-17.00u zal de eerste bijeenkomst van Repair Cafe
Stratum van start gaan in buurthuis De Buut. Maandelijks kan
iedereen met een kapot apparaat, kledingstuk, servies etc binnenlopen. Een team van vrijwilligers staan klaar om samen met
jou te gaan repareren. Samen, want zo leer je ook. Fietsen zullen vanwege organisatorische reden nog niet gerepareerd kunnen worden, maar verder is eigenlijk alles welkom.

Daarom zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Heb je
ervaring met de reparatie van elektrische of elektronische apparatuur, of ben je handig met naald en garen
en naaimachine. Of ben je gewoon handig, en hebt
lol om mee te doen met Repair Cafe Stratum?
Meld je dan aan bij op repaircafestratum@gmail.com
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Oude Sint Joris
café voor de buurt

Roddel en achterklap

De legendarische Manic Mondays in café de Buut
zijn inmiddels alweer een aantal jaren verleden tijd.
Maar, sinds ruim 1.5 jaar hebben we daar de Blue
Border Folk Club op dinsdagavond in café de Oude
Sint Joris voor terug gekregen.

L: Vandaag zijn ze aan het flyeren. Glasvezel komt naar
Stratum. 30% moet haalbaar zijn. Iedereen die besluit een
dienst af te nemen kan 1 stem uitbrengen op een vereniging
naar keus. Die stem breng je natuurlijk uit op de buurtvereniging van de Rochusbuurt. Per stem krijgt de vereniging van je
keus 5,- van de provider die je hebt gekozen. Doen dus!!

Elke dinsdagavond worden de microfoons opgesteld en de
gitaren uitgepakt een breed scala aan artiesten heeft inmiddels met veel plezier de weg gevonden, en inmiddels steeds
meer buurtbewoners ook gelukkig. Ook dit jaar gaan we
door en we breiden het programma zelfs wat uit zodat er
meerdere avonden in de week wat te doen is op muzikaal gebied, iets wat van oudsher past bij onze creatieve buurt.

P: helaas geen flyer gezien, wil glasvezel graag hebben.
D: Glasvezel prikt :(

Elke dinsdagavond Blue Border Folk Club; live muziek uit
binnen en buitenland. Vaak singer-songwriter maar soms
worden ook bijzondere uitstapjes gemaakt naar andere
stijlen.
Drie vrijdagen per maand Sint Joris Jazz Night; de
Eindhovense saxofonist André Stijnen organiseert drie keer
per maand een jazz avond. Elke keer een andere groep muzikanten en elke avond belicht een ander aspect van de jazz.
Zo krijg je de ene avond dixieland te horen en de andere keer
free jazz.
Een aantal zaterdagen per maand zijn de Eindhovense muzikanten Woody Veneman (Woody & Paul) en Rob
Cornelissen de gastheren en zullen zij de programmering
verzorgen. Dat staat garant voor verrassing en kwaliteit.

Voor het actuele programma kijk op:
www.facebook.com/blueborderfolkclub
Niek van de Klundert

De sloop van het Joep Jansen terrein gaat gestaag
verder en kan tegenwoordig ook vanaf de Geldropseweg gevolgd worden.

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Plantenbeurs 0.13

zaterdag 11 mei
Bij mooi weer in de speeltuin aan de Hoefkestraat en
anders in het buurthuis ”De Buut” hoek Rochusstraat
/Hoefkestraat. De spelregels zijn heel eenvoudig:
Iedereen die tuinplanten, zaailingen, stekjes, uitlopers
over heeft of iets nieuws wil voor haar of zijn tuin/balkon is deze middag is welkom.
De planten kun je ruilen of tegen een kleine vergoeding verkopen.

van 11.00-15.00u

Wij zorgen voor de koffie en thee. Voor hen die rondom
lunchtijd komen is ook gedacht.
Zij die geen groene vingers hebben zijn ook welkom!
Heb je vragen neem contact op met
Catherine Marie, Rochusstraat 63, T: 040-2124943
José Raaijmakers, Hoefkestraat 8 T: 040-2115059

Betrokken Rochusbuurt
Ook nieuwsgierig wie er achter de
namen op de tweede pagina van het
Rochusnieuws bij ‘buurt-info’ zitten? En wat die mensen doen?
Zo ging ik even op bezoek bij Frank van
de Tillaert van de Gemeente Eindhoven.
Hij is wijkcoördinator voor o.a. onze
buurt én oud buurtbewoner, voor wie
hem nog kent.
Druk met zijn werkzaamheden voor de
‘andere wijken’ en op dit moment niet zo
druk met zaken die in onze buurt spelen.
“Want de Rochusbuurt is gelukkig een

buurt die goed in elkaar zit en waar vele
leuke activiteiten zijn”.
Desgevraagd zal hij degenen die dat willen binnen de gemeente met de juiste
mensen in contact brengen. Hij onderhoud contacten met de besturen van de
buurtverenigingen in zijn buurten, met
de corporaties en ondernemers en de
voorzieningen in de buurt. Bij de sector
Gebiedsontwikkeling in de toren achter
het station (je weet wel die op omvallen
lijkt te staan). Bij de Gemeente
Eindhoven.

Zo… dat is de eerste persoon die ik kort
aan jullie voorstel enne… zoek maar
even niet naar een afbeelding van Frank
op Google. Helaas is er geen foto bij te
vinden, maar ik weet dat hij in dringende
gevallen snel een antwoord geeft via de
e-mail.

Volgende keer wil ik iets vertellen
over de bezigheden van: Jeroen…
onze Stadsdeel Stratum
Buiteninspecteur (hele mond vol).
Ton
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Weekmarkt in Vitalis Wilgenhof
Iedere vrijdagochtend van 10.00 -12.00 uur in Het
Paviljoen, De Wilgenhof.
Hier kunt u vinden: vers fruit, groente, vers gebakken brood,
broodjes, koekjes, verse bloemen, ondermode maar bovenal
gezelligheid.
Vanaf vrijdag 19 april staat ook de Genneper Hoeve iedere
week op de markt. (biologische kaas, vleeswaren en nog veel
meer).
De Genneper Hoeve is een altijd toegankelijke biologische
boerderij waar je ongeveer 30 melkkoeien, jongvee, varkens en
kippen vindt. Op de akkers worden granen, aardappels en an-

dere producten verbouwd.
Alle biologische producten die op de boerderij worden gemaakt en verbouwd zijn te koop op de markt.
Mocht u zelf willen deelnemen aan deze markt of wilt u meer
informatie over deze activiteit?, dan kunt u contact opnemen
met Frans Offermans, telefoon 040 - 214 83 00 of 06 - 23 61
38 98, e-mail f.offermans@vitalisgroep.nl.
In onze ontmoetingsruimte (De Speckenzaal) kunt u genieten
van een heerlijk kopje koffie met gebak.
U bent van harte welkom.

Oranjecocktail
Bahama mama

Rochus Culinair...
Voorjaarsgerecht: Oranjesoep
wortelsoep met verse koriander
Wil je iets bijverdienen met Koninginnedag? Hier
volgend twee eenvoudige oranje recepten.
Voorbereiding: 5 minuten. Bereiding: 15 minuten

Klaar in 5 minuten!
Ingrediënten per één glas:
•
•
•
•
•
•

15 ml Bacardi
15 ml Malibu
15 ml grenadine
30 ml sinaasappelsap
30 ml ananassap
1 ijslepel ijsschilfers

Ingrediënten voor 6 poerties:
•
•
•
•
•
•
•

Bereidingswijze:

1 eetlepel olijfolie
4 grote wortels, geschild en in grove stukken
1/2 grote ui, in grove stukken
900ml groentebouillon
groot bosje verse koriander, grof gehakt
Peper
Zout

Alle ingrediënten in een blender tot een granita-achtige consistentie mengen. Als je geen grenadine kunt vinden, kun je ook
frambozen of kersen siroop gebruiken.

Bereidingswijze:

Verhit de olie in een grote pan op middelhoog vuur .
Fruit de wortel en ui een paar minuten tot de ui een beetje
zachter is.
Voeg de groentebouillon toe en de koriander. Breng aan de
kook en kook net zolang tot de wortels gaar zijn, ongeveer 10
minuten.
Haal van het vuur en laat iets afkoelen.
Pureer de soep met een staafmixer of keukenmachine tot het
glad is. Verwarm de soep indien nodig nog door voor het
opdienen. Serveer met knapperig brood. Evt zout en peper
toevoegen
Bron: http://allrecipes.nl
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Gezocht...

Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Samen lunchen?

De enige cam

Grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag 7, 21, 28 mei en 4, 18 juni

Groene bak (di.30 april geen dienst, feestdag)
Dinsdag 14, 28 mei en11, 25 juni
Oud papier

ni, 10.00-15.0

ping in Eindho

Donderdag 11 ap
ril was voorlopig
de laatste schaft
in het buurthuis.
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liever thuis in hu
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rdt.

Wie heeft er nog knutselspullen liggen die
niet meer gebruikt worden? De Kinderknutselmiddag kan er wel iets mee! Alles is welkom;
van viltlapjes, kralen, tijdschriften tot ijzerdraad.
Heb je wat? Bel Carlijn: 06-43894699

ven!
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Info

Woensdag 8, 22 mei en5, 19 juni

Plastic, Glas
Dagelijks: Hertog Hendrik van Brabantplein &
de containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging 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
De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op zorgvuldige wijze en naar beste weten is
samengesteld. Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie niet instaan voor de
juistheid of volledigheid van de informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan ook
geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook,
door foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. Dit geldt voor zowel de eigen
content als voor die van derden afkomstig.

Vormgeving:
Time van Bers

Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

