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Met elkaar
verbonden
Het is geen koningsdag en toch is 
er veel oranje in de buurt. En dat al 
maanden lang. Hesjes, auto’s, dra-
den die uit de grondsteken; alle-
maal oranje. De firma Spitters deed 
haar naam eer aan en spitte de wijk 
om en begroef  draden. Wat is er 
toch aan de hand?

De colportage-brigades zijn nog maar 
net de wijk uit, en de Poolse gravers ver-
anderen de trottoirs in een zandbak met 
diepgang. Ondanks dat de Rochusbuurt 
de minimumafname van glasvezel niet 
haalde, werd gestart met de aanleg van 
het glasvezelnetwerk in de buurt. Het ge-
ringe interesse werd gemeentelijk geens-
zins gezien als democratische afwijzing. 
Ongevraagd kreeg menigeen te horen 
dat het toch ging gebeuren, de aanleg van 
glasvezel. Zelfs tot in je eigen huis. ‘Of  ik 
hier wilde tekenen.’

Op het Hertogplein werd de boom die 
een tijd geleden nog werd ontzien bij de 
aanleg van een hondentoilet, gekapt. En 
plots stond er een huisje, dat als snel 
slachtoffer was van vervuilende graffiti. 
Na het plaatsen van een toilethokje, te-
gen de buitenmuur, werd duidelijk dat er 
geen sprake was van permanente bewo-
ning. Het bleek een POP-bunker. 

Niemand is oprecht verbaasd, lijkt het 
wel. Burgerprotest is zo 20ste eeuw, dus 
iedereen gaat door met zijn ding. Zo ook 
de firma Spitters. Als hoofdaannemer 

voorziet het de Rochusbuurt van ruim 10 
kilometer oranje kabel, 96 draads. De 
POP-bunker blijkt het centrum van het 
netwerk. Glasvezel moet een succes wor-
den, lijkt de visie van de gemeente. ‘Elk 
huis heeft zijn eigen aansluiting in de 
POP’, legt de monteur van Spitters vrien-
delijk uit. Op een grote rol zit ruim 12 
kilometer kabel en die verdwijnt lang-
zaam met luchtdruk in een buis in de 
grond. Op de vraag waarom het huisje 
niet ín de grond zit maar er boven, is zijn 
antwoord duidelijk. ‘De gemeente is 
deelnemer in dit project en om de kosten 
laag te houden, is de bunker boven-
gronds. Een bunker kost gauw 2 ton, bo-
vengronds,’ zegt hij glimlachend, wetend 
dat ik onder de indruk zal zijn. Ik deins 
inderdaad verbaasd wat terug. ‘De huis-
jes staan daarom ook vaak bij een hon-
dentoilet. Dat is ook goedkoper.’

Als hij de deur 
opent en ik naar 
binnen kijk, zie ik 
snoertjes en kast-
jes hangen. Het 
vormt een in-
drukwekkend ge-
heel. Twee ton, 
plus het geld 
voor de kabels en 
kastjes is veel 
geld. Vooral als 
er onvoldoende 
interesse voor is, 
bedenk ik me.

Hij laat de lange lijst zien met alle aanslui-
tingen, elke huis en de meters kabel. 
Straks zijn we allemaal met elkaar ver-
bonden. De hele buurt, met glas. Even 
duizelt het voor mijn ogen: de rode en 
groene blokjes op zijn vel, de nummers, 
de meters.

Ik voel me graag verbon-
den met de buurt, maar 
of  dit bij gaat bijdragen? 
Middels wat glas com-
municeren is echt niet 
nieuw; Bierbrouwers 
verdienen er bergen geld 
mee. Iemand suggesties 
wat we kunnen doen met 
het huisje zodat het meer 
past in de buurt? 
Misschien kan er ook 
nog wat anders door de 
buizen stromen dan 
data. 



Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam

TLV I Tandtechnisch Laboratorium Verbeeten
TPV I Tandprothetische Praktijk Tuinstraat

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

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

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij ons 

zorgpakket uitgebreid.  Meer advies, meer nazorg. Ook bij u thuis. 

Gebitszorg met een plus!  Kijk op www.gebitplus.nl  

Wij houden u graag op de hoogte.
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Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen tel: 06 43 89 46 99 

Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

info@rochusbuurt.nl

www.rochusnbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

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
Frank van de Tillaert tel: 14040

f.vd.tillaert@eindhoven.nl

Bewonersplatform
Joke Beniers www.platformstratum.nl

  Buurt-info Redactioneel 140
Ook opgestaan deze week met een zwoel windje, rond de 20 graden zon?
Het vakantiegevoel begint te komen en tja, dit is alweer het laatste nummer voor de 
zomervakantie. Een seizoen vol kleine en grote gebeurtenissen in de buurt. 
Buurtgenoten die in het buitenland verkeren, buurtgenoten die een mooie leeftijd be-
reiken, rommelmarkt, de Buut die af  te toe vol leven de buurt zo mogelijk nog aan-
trekkelijker maakt. En vooral veel mensen die via dit krantje, Facebook of  de 
buurtpagina het leven een klein beetje vrolijker maken. 

Ook in deze laatste buurtkrant voor de zomervakantie weer volop verslag van het 
microniveau van de buurt. Italianen op uitwisseling, verslag van een geslaagde inza-
melingsactie voor de wezen in Mali, leuke impressiefoto’s van verschillende gebeur-
tenissen in de buurt en het nieuwe elan aan de Geldropseweg.

Voor ieder wat te vinden. Kan je komend seizoen ook bijdragen met een leuk verslag 
en foto van deze buurt? Stuur het op naar de redactie of  kom onze gezellige redactie 
af  en toe bijstaan.

We wensen alle Rochusnaren maar ook de leuke mensen in onze buurt een prettige 
zomertijd 

De redactie wenst u een prettige zomer!

Kopij voor het Rochusnieuws?

Begin Oktober van dit jaar verschijnt nummer 141 van deze 
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met 01 september a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of  afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of  op de Willem van Hornestraat 19.

In navolging van wat al sinds jaren ge-
bruikelijk is in de Hoefkestraat, de 
Hoefkedwarsstraat, de Willem van 
Hornestraat en wie weet welke andere 
delen van de Rochusbuurt, is er nu ook 
een bijeenkomst geweest van de bewo-
ners van de Sint- Jorislaan onder het 
motto: gezellig, niks moet, alles mag. En 
ook de bewoners van de ‘oneven num-
mers’ dus vanuit de Rochusbuurt gezien 
de ‘overkant’ waren uitgenodigd en kwa-
men in grote getale naar de borrel. 

Het werd al gauw een genoeglijke soort 
competitie tussen de ‘warme’ en de ‘kou-
we’ kant! Bij binnenkomst stelde ieder 

zich voor met naam en ‘nummer’, huis-
nummer wel te verstaan! In totaal zijn er 
wel zo’n 40-50 bewoners geweest! 

Er werd fris en 
biertjes geschon-
ken en schalen 
met hapjes gingen 

rond. 
Rond 
etenstijd 
kon ieder 
soep en 
broodjes 
bestellen, 
waarvan 
best veel 

Jorislaan borrelt Vraag en aanbod: 
Wij van Bloemmarie zoeken een 
bezorger(ster) die ongeveer 1,5 tot 
2,5 uur per dag  beschikbaar is voor 
het rondbrengen van de bloemen

Bloemmarie 
Geldropseweg 90a
5611SL Eindhoven

040-7853793

M info@bloemmarie.nl
W www.bloemmarie.nl

Ook iets? Mail met 
rochusnieuws@gmail.com

gebruik werd gemaakt. Zodoende kon er 
nog tot lang worden doorgegaan waar-
van een aantal mensen dankbaar gebruik 
maakten!

Iedereen van de organisatie: hartelijk be-
dankt en hopelijk was de grote opkomst 
een stimulans om ook het volgend jaar 
weer zoiets te organiseren, want het vol-
doet duidelijk aan een behoefte, je buren 
beter te leren kennen!

Henk Aarts (nummer 18)

Jawel, ook de Jorislaan heeft het nu gedaan! Een borrel met z’n allen in 
café Strauss op 10 mei jl!



Geldropseweg 111 Eindhoven
Tel 040 212 00 29

www.voeljegoedineindhoven.nl

LEKKER (BLIJVEN) ETEN 
EN TOCH AFVALLEN!

B e w u s t  e t e n ,  b e w e g e n  é n  b l i j v e n  g e n i e t e n !

EN TOCH AFVALLEN!

B e w u s t  e t e n ,  b e w e g e n  é n  b l i j v e n  g e n i e t e n !
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BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

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

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl

  Repair café

De afritsbroek kapot, de wereldontvanger kraakt of  de tentstok is verbo-
gen: spullen die stuk zijn gegaan op vakantie. Daarom heeft Repair Cafe 
Stratum op zaterdag 30 augustus weer haar maandelijkse reparatiebijeen-
komst, met deze keer speciale aandacht voor de vakantiespullen. 

Maandelijks organiseert het 
Repair Cafe samen met een 
groep professionele vrijwilli-
gers een reparatiebijeenkomst 
waar iedereen gratis kapotte 
spullen kan laten repareren. 
Om duurzaamheid te bevorde-
ren, maar om ook mensen bij 
elkaar te brengen, blijkt het een 
succesvolle formule die wereld-
wijd al honderden repair cafés 
kent. 

Met kapotte DVD-spelers en Senseo’s tot een kapotte stoel komen mensen uit de 
hele wijk en ver daar buiten naar buurthuis ‘de Buut’. Omdat de sfeer gemoedelijk en 
gezellig is, komen mensen graag terug. Want er gaat altijd wel wat stuk in huis. Onder 
het genot van een kopje koffie of  thee blijkt repareren erg leuk. En ‘Weggooien, 
mooi niet’ blijkt voor veel mensen een passende spreuk.

Repair Cafe Stratum 
Zaterdag 30 augustus 
14.00-17.00u 
(let op, in juli is er geen 
Repair Cafe)

Buurthuis ‘de Buut’, 
Hoefkesstraat 42A, 
Eindhoven
repaircafestratum@gmail.
com

Weggooien? Ech nie!
Repair Cafe Stratum doet gewoon gezellig repareren

Do Mundo
Mijn naam is Jordi Bax en 3 maanden geleden heb ik 
mijn droom verwezenlijkt door mijn eigen winkel met 
wereldse cadeaus en woonaccessoires te openen aan 
de Geldropseweg 86. 

De naam van mijn winkel is Giftshop Do Mundo. Do Mundo 
is Portugees en staat voor ‘van de wereld’. Mijn winkel is dan 
ook een wereld vol leuke, verrassende en eerlijke producten. 
Het idee voor mijn eigen winkel is ontstaan tijdens de reizen 
die ik de afgelopen jaren samen met mijn partner heb gemaakt. 
Op veel van die plaatsen kwamen wij zoveel leuke lokale spul-
len tegen die door kleine zelfstandige ondernemers werden ge-
maakt, dat wij die graag ook zelf  zouden willen hebben. Een 
veel voorkomend obstakel daarbij is dat het vaak onhandig is 
om deze op de rest van de reis of  de terugreis mee te nemen 
in je reisbagage. Kortom wel hele gave producten en tof  dat je 
daarmee echt de lokale hardwerkende ondernemers mee kan 
ondersteunen maar niet praktisch om deze thuis te krijgen. 
 
Daarnaast had ik al lang een wens om een eigen winkel te be-
ginnen, maar de stap om mijn baan bij ASML op te zeggen en 
in het diepe te springen was niet gemakkelijk. Echter tijdens 
één van mijn vele bezoeken aan de Geldropseweg (ik woon 
hier vlakbij) zag ik dat Wooninc. het complex Joep aan de rand 
van de Rochusbuurt aan het realisten was en dat zij op zoek 
waren naar kleine zelfstandigen met een leuk concept voor een 
niet alledaags winkeltje of  atelier. Na mijn businessplan nog-
maals goed te hebben doorgelopen en een zeer positief  ge-
sprek met Wooninc. was de kogel dan eindelijk door de kerk en 
zo’n kleine 5 maanden later heb ik mijn winkel geopend tegen-
over de Jumbo en Golfplaza. 

Ik heb een zeer breed assortiment aan spullen, afkomstig van 
ver weg of  van eigen bodem (bijvoorbeeld Dutch Design). Alle 
producten hebben als gemeenschappelijke deler dat deze eer-
lijk zijn geproduceerd -sommige hebben daarnaast het beken-
de fairtrade certificaat- en de levensmiddelen zoals koffiebonen, 
thee, chocolade en wijn zijn biologisch en op milieuvriendelijke 
wijze verbouwd. Ook is er een leuk hoekje in mijn winkel met 

reisgadgets met oa. een kraskaart van de wereld waarop je weg 
kunt krassen waar ter wereld je allemaal bent geweest. 
 
Laat je eens verrassen door de grote verscheidenheid aan leuke 
cadeaus en woonaccessoires van schilderijen en kleurrijke lam-
pen tot wierook en buddhabeelden en loop eens binnen aan de 
Geldropseweg 86 voor een uniek en persoonlijk cadeau voor 
een ander of  natuurlijk voor jezelf. Omdat ik de volledige vrij-
heid wil over mijn assortiment en achter alle producten wil 
kunnen staan ben ik niet aangesloten bij een inkooporganisatie 
of  keten. Hierdoor kan ik persoonlijk alle producten uitzoeken 
voordat ze een plekje in mijn winkel krijgen. En vind je nog 
niet wat je zoekt? Vraag er dan naar, want ik blijf  constant op 
zoek naar nieuwe, leuke, verrassende en vooral eerlijke produc-
ten, dus wie weet een volgende keer...  

Wil je ook buiten openingstijden alvast een kijkje te nemen, 
dan kan dat op mijn webshop: www.domundo.nl

Ik hoop u snel te mogen begroeten in Gifsthop Do Mundo 

Met vriendelijke groet, Jordi Bax Giftshop Do Mundo
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Op vele foto’s en in artikelen 
in Eindhovense uitgeefsels is 
hij geportretteerd. Dido van 
Klinken, een selfmade-bak-
ker die van zijn hobby zijn 
werk heeft gemaakt. Een jaar 
geleden verruilde hij zijn mi-
crobakkerij in zijn tuin, voor 
een bakkerij, winkel en ont-
bijt/lunchroom aan de 
Smalle Haven, hartje cen-
trum. Vintage vloerkleden 
en strakke Pantone stoeltjes 
vullen de ruimte tot een ge-
zellige gelegenheid.

Je bent een jaar geleden gestart met Stadbakkerij Broodt, daarvoor bakte 
je thuis. Wanneer ontstond jouw interesse in het maken van brood?
Een jaar of  6 geleden bakte ik een broodje, voor bij het eten. 
En dat mislukte eigenlijk. Geërgerd ben ik gaan zoeken op in-
ternet hoe dat beter kon. Dat lukt me, en toen ontstond mijn 
interesse in het bakken van brood. Lang geleden heb ikzelf  in 
Turkije eens een pizzaoven mee gebouwd, van leem. Sinds dien 
wilde ik zelf  ook een oven in te tuin. Die heb ik een jaar of  4 
geleden gebouwd, achter in de tuin.

Ja, dat weet ik nog goed. Een ronde koepel, met een prachtige ijzeren deur. 
Het rook heerlijk op vrijdagochtend, de dag dat je wekelijks bakte. De 
geur van droog hout en daarna van brood. Het gaf  de buurt iets authen-
tieks.  Wanneer dacht je dat er iets meer in zat dan bakken voor jezelf ?
Tijdens de Rochusbuurt-rommelmarkt huurde ik een kraam en 
het bleek een groot succes. Mensen waren enthousiast, kochten 
het Broodt en schreven zich in op de mailing. Door die mai-
linglijst kreeg ik meer klanten waardoor ik zag dat er vraag was 
naar echt biologisch Broodt. Ik ben daarna de haalbaarheid 
gaan onderzoeken. Lokaties bekeken, businessplan geschre-
ven, gezocht naar apparatuur etc. Het heeft lang geduurd voor-
dat ik echt de stap zette; ik heb alles heel erg goed doordacht, 
en steeds opnieuw overwogen. 

En de financiering? Kreeg je die gemakkelijk rond? Want de bakkerijen 
verdwijnen langzaam uit het straatbeeld.
Inderdaad, dat was niet gemakkelijk. De grote banken zagen 
het plan dan ook niet zitten. Maar Triodos, een bank die zich 
richt op duurzaam ondernemen, vond het een goed plan en 
stapte in. Momenteel overweeg ik nieuwe financiering; de in-
richting en de uitstraling van de winkel vraagt aandacht, en we 
hebben ook nieuwe apparatuur nodig. Mogelijk dat ik via 
crowd funding geld probeer op te halen. Momenteel zit ik in de 
fase om dat allemaal uit te zoeken.

Je hebt Design Academy gedaan, werkte tot voor ruim een jaar bij Philips 
als ontwerper en nu ben je de ambachtelijk bakker. Dat lijkt me een grote 
stap. Wat heeft de verandering voor jou gebracht?
Een grote grijns verschijnt op Dido’s gezicht ; ‘Vrijheid! ik kan 
nu zelf  bepalen wat, wanneer en hoe ik dingen doe’.

Maar je moet wel vroeg op?
Dat klopt. Een voorwaarde om bakker te worden was voor mij 
dat ik niet om 3-4 uur op moest staan. Wij beginnen pas om 
half  zeven ‘s ochtends. We maken het deeg nu in de middag, en 
dat rijst overnacht  in rijsmandjes. Daardoor fermenteert het 
deeg ook langer en heeft het meer smaak, een betere korst en 
is het lichter verteerbaar dan gewoon brood. Desembrood be-
vat gisten die ook melkzuur produceren, vandaar de andere 
smaak. Het vormen van het Broodt is prachtig werk trouwens. 
Elke keer vind ik het heerlijk om het brooddeeg door mijn han-
den te laten gaan en er brood van de vormen. Bakken met de-
sem en zonder toevoegingen vraagt meer aandacht en 
Fingerspitzengefühl. Je merkt ook dat je groeit in het vakman-
schap. Ik word steeds beter, maar voel me nog lang geen gelijk-
waardige bakker met mannen die al 20-30 jaar in het vak zitten, 
zoals mijn bakker die ik in dienst heb.  

Bij Philips heb je je sporen wel verdiend. Maar ook in onze buurt heb je 
je sporen al achtergelaten hoorde ik.
Dat klopt. Als ontwerper heb ik straatverlichting ontworpen 
die nu in verschillende straten in de Rochusbuurt staan. Ook 
dat leverde een grote verbetering op. Veelal is men vergeten dat 
door de oude lampen je niet verder dan 10 meter voor je kon 
zien. Dat is nu anders, de lampen geven veel en gericht licht, 
waardoor mensen zich veiliger voelen op straat en dat komt de 
buurt ten goede. En natuurlijk ben ik trots op mijn ontwerp, 

Broodt en Verlichting
Bakker Dido in de schijnwerpers

ondanks de roep dat men de oude groene lampen weer terug 
in de wijk wil.

Stadbakkerij Broodt is de enige gecertificeerde biologische bakker in 
Eindhoven en  omstreken. Wat betekent dat voor jou en wat voor je 
klanten?
Kwaliteit vind ik erg belangrijk. Ook mijn klanten kiezen daar 
vaak bewust voor. Om gecertificeerd te zijn moet je werkelijk 
alle producten verwerken die ook gecertificeerd biologisch 
zijn. Tot de krenten aan toe. Producten als noten en rozijnen 
zijn lastiger in te kopen want die zijn  erg duur (soms 4-5x zo 
duur als ‘normaal’) en bepalen daarmee voor een groot deel de 
prijs van het Broodt. Ook gaat mijn voorkeur naar lokale pro-
ducten. Dat is soms een hele zoektocht.
Het beleg op onze broodjes is ook biologisch. Dat maakt het 
allemaal wel duurder, maar de kwaliteit bepaalt ook de smaak.
Mijn klantenkring is wijds. Het is gaaf  te zien als bekenden el-
kaar in mijn winkel tegenkomen. Dat geeft een huiskamerge-
voel dat ik erg fijn vindt. Zelfs vanuit Roermond komen vaste 
klanten Broodt halen. Dat is prachtig natuurlijk en geeft mij 
ook erkenning voor wat ik doe.

Bakkerij Winters was jarenlang de echte bakker in de Rochusbuurt. Jij 
bent een beetje de opvolger. Is er nog Rochusbuurterfgoed bewaard gebleven 
uit de oude bakkerij?
Met bakker Winters hebben we goede contacten. We hebben 
oa. de planeetmenger en ook de snijmachine overgenomen. 
Dus als iemand denkt, ‘dat geluid dat herken ik’ dan klopt dat, 
het is het geluid van de broodsnijder van Winters.

In de vormen van het Broodt, en ook in de inrichting zie ik jouw achter-
grond als Designer. Waaraan zien we verder dat het een Stadsbakkerij 
is?
Natuurlijk omdat we een echte bakker zijn in het hartje cen-
trum. Maar ook in de namen van onze broden klinkt Eindhoven 
terug; de Rochusmik, het Strijps Bultje. Natuurlijk is dit alle-
maal met een knipoog, maar de Eindhovenaar herkent zich er 
zelf  wel in. Daar zit denk ik ook ook wel mijn ambitie: de er-
kenning en een grootse bekendheid in Eindhoven.

En de beste zijn in Eindhoven, is dat niet jouw ambitie?
‘Dat zijn we al!’ zegt Dido adrem met zijn bekende grijns op 
het gezicht.
Vervolgens baant hij zich snel een weg naar achteren, de bak-
kerij in, en begint met vegen en poetsen. Het is bijna 
sluitingstijd.

De vingerafdrukken met meel op zijn rode pet en bakkersbroek zijn kenmerkend geworden. Aan een tafeltje in zijn 
Stadsbakkerij Broodt zit mijn buurman. Een bekende Eindhovenaar is hij inmiddels geworden. 

De derde Landelijke Repair Café-dag, die op zaterdag 14 juni werd gehouden, was weer een groot succes. 
Organisatoren en reparateurs van ongeveer 65 Repair Cafés kwamen naar Utrecht om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 400 Repaircafé’s en de Rochusbuurt Stratum maakt daar zomaar deel van uit.
Ook onze buurtgenoten en leden van de stuurgroep van de maandelijkse laatste zaterdag van de maand Repaircafé dag in de 
Buut waren aanwezig: Ine, Ton en Clemens. (zie achterste rij en rechts in het midden).
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Wat is je lievelings.......................:
Les: Gym en rekenen 
Eten: Frietjes en pannenkoeken 
Vakantieland: Italië 
Snoep: Ik hou van alle snoep 
Kleur: Donkerrood en donkerblauw 
Dier: Poes 
TV programma: Cartoon Network 
Waaraan heb je een hekel? 
Dat mijn poes me krabt 
Wat zijn je hobby’s? 
Computeren

 
Wat is een goede/slechte eigen-
schap? 
Goede: Ik ben goed in computeren 
Slechte: Ik word snel boos

 
Van welke muziek hou je? 
Gangnamstyle

 
Vind je de Rochusbuurt leuk om 
te wonen? 
Omdat er mijn beste vriend woont, 
hij heet Max.

 
Wat wil je later worden? 
Dokter

 
Wie wil je de volgende keer in de 
kidstalk? 
Stijn de Haan

 

K
in

d
er

pa
gi

na
!!KidzzzzTalk estafette

Iedere uitgave van het Rochusnieuws interviewt een kind uit de wijk een buurt-
genootje van ongeveer dezelfde leeftijd. De ‘ondervraagde’ mag steeds bepalen 
wie hij/zij de eerstvolgende editie bevraagt. Dit keer is Sofie Peters in ge-
sprek met Bram ‘t Hoen
 
Wie ben je? 
Ik ben Bram ’t Hoen. Ik ben 7 jaar oud. Mijn mamma heet Carlijn, mijn 
pappa heet Joost en mijn zus heet Anne. Ik ga naar de vrije basisschool de 
Regenboog.

Volg met een pen of potlood de 

punten ‘a’ t/m ‘z’ en zie wat een 

mooi poes er tevoorschijn komt.
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Deze dag helemaal in het teken van 
de weeskinderen in Chitungwiza, 
Zimbabwe in Afrika!  

Ik organiseerde een grote dag voor mijn 
project voor deze kinderen in mijn ge-
boortestad. Zelf  heb ik er 3 jaar ge-
woond samen met mijn ouders, broer en 
later kwam er nog een zusje bij.

Na 20 jaar gaan we in juli voor het eerst 
weer terug naar Zimbabwe om te zien 
waar onze roots vandaan komen. Ik wil-
de niet met lege handen aankomen en 
besloot een project op te starten.

In Chitungwiza zit stichting IMBA. Zij 
willen in totaal 5 familiehuizen bouwen 
waar 8 kinderen in kunnen wonen. 
Lokale ouders zorgen dan 24/7 voor 
deze kinderen.

Het eerste huis is helemaal af  en be-
woond. Het tweede huis is ook af, maar 
de kinderen kunnen er nog niet in wonen 
omdat er nog niet genoeg geld is. 
Stichting IMBA zorgt ervoor dat de kin-
deren voeding, opvoeding, kleding, re-
creatie en zelfstandigheid krijgen en ook 
naar school kunnen gaan.

IMBA kan een kind tussen de 6 en 10 
jaar al volledig onderhouden voor 
€1800,- per jaar!

Op de Chipo-dag was er van alles te 
doen. Zo waren er geweldige optredens 
van Stoer Toeval, een stoere band met 
een goede zangeres. Ook Geert Chatrou 
(kunstfluiter) en de zanger van Tigre 
Blanco waren aanwezig. Mensen keken 
hun ogen uit!

Er was een workshop van Mevrouw 
Beukenoot met djembé`s en andere in-
strumenten, dit was erg druk bezocht en 
iedereen deed leuk mee, dit was een heel 
mooi effect!

Ook was er een workshop sieraden ma-
ken met Miek. Heel creatief  en mooi.
Met Geert Tiersma van stichting KEI 

(Kind en Instrument) hebben mensen 
instrumenten kunnen maken. Aan het 
eind van de middag hadden we een loting 
en veiling met geweldige prijzen, aange-
kondigd door Clemens Hens.

De gehele middag was er ook een markt 
waar je leuke dingen kon kopen. Zo had 
ik kleding, sieraden; gemaakt door 
Annemieke Schellen, schilderijen ge-
maakt door Ineke Sanders en spulletjes 
uit Malawi.

Voor de kinderen had ik 2 meiden uitge-
nodigd die kwamen schminken. En de 
film Kirikou, een mooi Afrikaans sprook-
je. Uiteindelijk waren er zo weinig kinde-
ren en was het te mooi weer om de film 
aan te zetten en tv te kijken.

Tussendoor kwamen er hapjes van sad-
za, een gerecht die ze veel eten in 
Zimbabwe. Gemaakt door Peter van 
Schijndel (chef-kok Oude Rechtbank), 
heerlijk!

De oprichtster en penningmeester van 
stichting IMBA waren ook aanwezig. Zij 
vonden het geweldig dat ik dit project 

voor hun stichting had opgezet en zijn 
trots op mij.

s`Avonds begon het feest. De Dj`s draai-
de fantastisch! Eerst was DJUTCH, toen 
Bas van Heesch, mijn goede vriend, die 
erg goed draait. Daarna kwam Dj Kruh 
en als laatste Oscar Bigalow waarmee we 
helemaal los gingen! Mijn ouders, oom, 
tante en goede vrienden van mijn ouders 
dansten tot de laatste minuut mee! Het 
was echt geweldig!

De locatie in de Oude Rechtbank op het 
Stratumseind was ideaal voor zo`n 
evenement.

Mijn glimlach kwam de hele dag niet 
meer van mijn gezicht af  en kreeg ik veel 
positieve reacties van mensen. Ik heb 
ontzettend genoten. Er hing ook een fij-
ne, gezellige en warme sfeer. Iedereen 
deed gezellig mee met van alles en gaf  
wat geld aan het goede doel.

Veel mensen vroegen aan mij wat voor 
bedrag ik in mijn hoofd had op te halen 
met deze dag. Maar ik ben zo druk bezig 
geweest met de organisatie en het coör-
dineren van de hele dag dat ik daar ge-
woon totaal niet aan heb gedacht! Ik was 
blij met ieder bedrag. En ik heb toch 
maar mooi ruim €2000,- opgehaald!

Een super geslaagde dag was het dus! En 
ik denk er nog met veel plezier aan 
terug!

Anke Aarts, St. Jorislaan 74

Chipo-dag
24 mei 2014

12 mei
Heel herkenbaar!!!! Let op..... #ierseklussers #ookinstratum #trapernietin  

02 juni
Koffie staat al klaar, spreekuur kan 
beginnen 1800-1900 wilgenhof. 
Ook voor wijkbewoners. #rochusbuurt 
#iriswijk 

 

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

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. Deze keer niet veel nieuws uit onze wijk. 

Van de buurtagent 

Roddel en achterklap

S: Hennepkwekerij opgerold in 
Rochusstraat, studenten op 
straat gezet.

D: Mag dat nou ook al niet 
meer?

J: Toppie! Fijn dat ie opgerold 
is ipv in de fik gevlogen. Er 
wonen een aantal studenten 
boven de kwekerij en aan de 
andere kant van de muur is de 
slaapkamer van kinderopvang 
“de kersentuin”

K: Stadslandbouw is erg hip

B: Never a dull moment in the 
Rochusbuurt ... 

G: Dat mijn.hond dat.nooit 
opgespoord heeft.......

A: Dat ik dus in de Rochusstraat 
woon en er pas weet van heb 
dat er iets gebeurt als ik op 
Facebook kijk

J: Deze plantenbeurs heb ik 
niet in de activiteitenkalender 
van de buurtvereniging zien 
staan

L: Groene vingers in de 
Rochusbuurt! Mooi initiatief

M: Shit! Daar gaat onze “wal-
king dinner afterparty”...

D: M. Ik vroeg me al af  waar-
om je zo langzaam ging op het 
Rúnning Dinner.. 

F: Was een mooi stuk decoratie 
voor de beach bar die L en J 
aan het aanleggen zijn
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Made in Italy
Marco and Simone, two guys from Italy, live at St. Jorislaan 70. 
They are here at the TUE studying for electrical engineering on 
behalf  of  the Erasmus exchange program for the period 
February until July. Here a picture of  them at work.
Marco en Simone, twee jongens uit ItalIë wonen aan de St. Jorislaan 
70. Ze studeren electrotechniek (electric engineering) binnen het 
Erasmus uitwisselingsprogramma in de periode van februari tot Juli. Je 
ziet een foto van hen aan het werk.

They wanted to know the Dutch way of  making contact. First 
thought was to offer coffee to people passing by, but there was 
no time to do that. So they thought: let’s at least show that we 
are Italian. They put a poster of  Terence Hill and Bud Spencer 
on the window. I think almost no-one here in Holland knows 
that they are in fact Italian actors. 
Ze zochten een manier om met de Nederlanders kennis te maken. Hun 
eerste gedachte was om aan voorbijgangeres koffie aan te bieden, maar daar 
bleek geen tijd voor te zijn. Toen dachten ze: laten we in ieder geval zien 
dat we Italiaans zijn. Ze plakten een poster van Terence Hill en Bud 
Spencer op hun raam. Ze dachten dat niemand in Nederland wist dat het 
Italiaanse acteurs waren.

Drawing is a passion of  them. They only draw in black and 
white. That’s why they also made a drawing of  Totò on the 
window. To their opinion Totò is the most famous Italian 
actor. 
Tekenen is een passie van hen. Ze tekenen alleen in zwart en wit. Daarom 
tekenden zee en afbeelding van Totò op hun raam. In hun beleving is Totò 
de meest beroemde Italiaanse acteur.

And they put a piece of  paper inviting people to write down 
their ‘sentence of  the day’. Those sentences help to socialize 

with people on the street and people mutually. It is nice to see 
if  Dutch people have time to stop, relax and write something. 
In Italy people are too much in a hurry to do that. 
Tenslotte plakten zee en papier op hun raam om mensen uit te nodigen om 
‘de zin van de dag’op te schrijven. Deze zinnen hielpen om met mensen die 
voorbijkwamen in contact te komen. Ze vonden het leuk om Nederlandse 
mensen te zien stoppen en relaxed even tijd te nemen om iets op te schrij-
ven. In Italië zijn mensen te gehaast om dat te doen.

Of  course most of  you will have read them already. Maybe 
some of  you wrote down something. Above an impression of  
them.
Natuurlijk hebben de meeste mensen de zinnen al gelezen. Misschien heb-
ben een aantal van de lezers wel een zin opgeschreven. Hierboven vinden 
jullie een impressive van de zinnen.

One sentence written says: “non sei tu a decidere”, which is so-
mething like “if  you are with friends sometime you cannot de-
cide if  having fun or not because your friends will drag you in 
the party!!!”
Iemand schreef: “non sei tu a decidere” wat zoiets wil zeggen als: “als je 
met vrienden bent kan je soms niet beslissen of  je moet blijven of  niet. Als 
je blijft zullen je vrienden je meesleuren naar een feest”. (?? Vrij 
vertaald…)

Het weer werkte mee deze zaterdag. In eerste instan-
tie hadden we ons binnen in De Buut geïnstalleerd 
maar gezien het weer gauw enkele tafels en stoelen 
opgepakt en zijn we naar buiten verhuisd op de hoek 
Rochus- Hoefkestraat.

Het bestuur had voor alle vrijwilligers van 2013 een klimroos 
als bedankje voor hun inzet afgelopen jaar. Deze werden uitge-
reikt door dochters van Gijs / Rianne en Carlijn /Joost .
De opkomst was niet gigantisch wel weer heel gezellig, het was 
een komen en gaan van verschillende mensen voor een plantje 
of  een praatje. 

Traditie getrouw werden er pannenkoeken gebakken, die naar 
ieders voorkeur met zoetigheid of  met kruiden en kaas belegd 
konden worden.

 NA 15.00uur snel opruimen want we moesten nog even naar 
de “Oude Rechtbank “ waar Anke Arts een inzamelingsactie 
hield voor weeskinderen in Zimbabwe.

Tot volgend jaar
José Raaijmakers

Plantenbeurs

Het is zomer en het buitenleven in 
eigen tuin kan weer zeer plezierig 
zijn. Als er echter vuur aan te pas 
komt, met vuurkorven, barbecues 
en kampvuur  in vele variaties,krijgen 
we al snel te maken met de buren.

Rook en stank  kan dan over de belen-
dende tuinen trekken en blijven hangen. 
Wanneer de buren, en niet alleen de naas-
te buren maar vaak de hele straat,dan niet 
meer buiten kunnen zitten (eten) en ra-
men en deuren gesloten moeten worden, 
en vaak ook s’nachts  gesloten moeten 
blijven, dan kan men spreken van 
overlast. 

En dat is waar het mij in dit artikel om 
gaat: bezorg elkaar geen overlast. Vaak 
heb je niet in de gaten hoe een ander hin-
der ondervindt van jouw vrolijke, ofwel 
vurige tuintafereel, dat als een lopend 
vuurtje door de buurt kan gaan.

Je kunt vanuit je eigen tuin vaak niet 
goed beoordelen wat de wind doet met 

dat al  dan niet schone hout,afval of  che-
mische blokjes die je verbrandt. Ook het 
nasmeulen van de resten kan nog uren 
stank opleveren voor de buren.

Volgens de Eindhovense Algemene 
plaatselijke Verordening: APV artikel 
5.5.1. is het verboden in de open lucht af-
valstoffen te verbranden of  anderszins 
vuur aan te leggen buiten inrichtingen (in 
de tuin). Als vuurkorven en vuur voor 
bakken en braden(vast een barbecue)uit-
sluitend gebruikt  worden als sfeervuren, 
dus niet als tuinafval-verbranders, is dat 
toegestaan mits er geen  hinder, overlast 
of  gevaar van wordt ondervonden door 
anderen.

Wanneer je overlast of  hinder onder-
vindt dan kun je dat het beste bespreken 
met degene die de overlast veroorzaakt. 
Mocht dat ‘savonds lastig zijn omdat je al 
in pyama bent, het telefoonnummer van 
de veroorzaker niet hebt, het al vaker te-
vergeefs besproken hebt, of  als er gevaar 
dreigt, maak daar dan telefonisch 

melding van bij de Politie: buro Stratum 
tel. 0900-8844.

Zij zal dan ter plekke komen kijken om 
te beoordelen wat en hoe er gestookt 
wordt en zal het, als het de eerste keer is, 
waarschijnlijk bij een waarschuwing en 
informatie laten. De politie en stadstoe-
zicht zijn de instanties die proces verbaal 
op kunnen maken.Overdag is ook 
Stadstoezicht beschikbaar voor meldin-
gen: 040 2388115.

Mochten de verhoudingen tussen buurt-
bewoners al verstoord zijn dan is het ook 
mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te 
vragen bij onze buurtbrigadier Erwin 
van Melis : erwin.van.melis@brabant-zo.
politie.nl, of  bij buro Stratum 0900-8844. 
Bij brand bel je natuurlijk meteen de 
brandweer: 112. 

Fijne zomer toegewenst in onze vrolijke 
buurt.

Lida Calis

zomerse lusten en lasten  Ingezonden ...



Schoonheidssalon

studio
A

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

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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Verhekking 
‘Ken jij je buurt?’ Vroeg laatst iemand me. Ik schrok 
een beetje. Snel tellend kwam ik op zo’n 15 straten, en 
antwoordde ‘ja hoor!’ Een dag later reed ik door de 
buurt, kijkend en onderzoekend. Dat de Rochusbuurt 
een architectonische melange is aan stijl en uitvoe-
ring, doorzon omzoomd door laag- en hoogbouw 
aan haar grenzen, was geen eyeopener. Veel oudere 
volksbuurten worden gekenmerkt door een grote 
variëteit aan op-, aan-, bij- en verbouw. Je ontmoet je 
buren niet in de straat, maar op zaterdag in de 
Gamma’s en de Karwei’s die perifeer van de wijk zijn 
gesitueerd.

Bouwen en veranderen lijken synoniemen aan de 
Rochusbuurt. Zo viel me op tijdens mijn rondrit dat 
het aantal hekwerken groot is. Hekwerken allerlei, 
maar de indrukwekkendste leken mij een bescher-
mingsmaatregel. Bij de Hasselbraam om weglopen 
te voorkomen, bij de flat om inbrekers te hinderen, 
bij de Rozentuin om auto’s te weren of  bij de 
bouwput om af  schermen. Van mooi tot angstaan-
jagend, in alle soorten staan ze er, maar met alle-
maal een gemeenschappelijkheid: angst voor iets. 
De sfeer verandert zo van een open samenlevende 
buurt, naar afgesloten eenheden die minder con-
tact hebben met elkaar. Natuurlijk, een stadsbuurt 
heeft haar problemen: hangjongeren, parkeerpro-
blemen, graffiti, straatvuil en inbraak. Vooral te-
gen het laatste zullen veel hekken worden 
geplaatst. Worden we allemaal angstig van het 
stadsleven? Het wordt er allemaal niet mooier op, 
door deze verhekking. En het voelt ook weer bedreigend als je 
voor zo’n traliewerk staat. Je kunt er niet in, maar je kunt er 
quasi ook niet uit.

In Anglicaanse landen hebben daarvoor een oplossing. Leg een 
lommerrijke haag om de woonwijk, beperkt het aantal toe-
gangswegen en noem het Estate. In het Rochus Estate zal er 

minder inbraak zijn, geen parkeeroverlast en de huizenprijs 
krijgt een boost. 
En, de hekken kunnen overal weg. 

Volgend jaar zullen er op de plantenbeurs haagstruikjes te 
koop zijn.
           Koert

  Voor u geknipt ...
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Rochus Culinair...
Nederlanders en wortels

WK - Oranje Soep
De huidige oranje wortel is het resultaat van kruisingen. De 
eerste wortels kwamen uit Iran en werden door de V.O.C. in 
de 17e eeuw naar Nederland overgebracht. De wortel werd in 
Nederland gekruist totdat deze de oranjekleur van het Huis 
Oranje-Nassau had. De wortel dankt dus zijn huidige kleur 
aan de ‘Oranjes’ (Nederlanders). De oranje wortel werd pas in 
de 17e eeuw verspreid over de rest van Europa.

Ingrediënten
150 gram basmati rijst
1 bosje bospeentjes
4 tomaten
200 ml kokosmelk
1 groene chilipeper
400 ml water
1 groentebouillonblokje
2 theelepels gemberpoeder
1 theelepel gemalen komijnzaad
Croutons
4 sneetjes wit brood
1 teentje knoflook

Bereiden
Soep:
Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing op de 
verpakking
Verwarm de oven voor op 200°
Schil en snij de bospeentjes in kleine blokjes

Verwijder de zaadlijst uit de chilipeper en snij 
hem in ringetjes
Snij de tomaten in stukjes
Breng de bospeentjes, chilipeper en de tomaten in de 
kokosmelk en het water aan de kook 
Voeg het bouillonblokje, komijn en gemberpoeder toe en 
roer tot dit is opgelost
Laat de soep ongeveer 20 minuten gaar koken

Croutons:
Hak de knoflook fijn
Snij het brood in kleine blokjes 
Bekleed de bakplaat met bakpapier
Verdeel het brood en knoflook over de bakplaat
Doe een scheutje olijfolie erover
Rooster het geheel gedurende 10 minuten in de voorver-
warmde oven van 200°

Serveren
Mix de soep met de staafmixer glad
Doe een schep basmatirijst in het bord
Schep de soep hier over
Dien de soep warm op afgewerkt met de verse croutons

Al 35 jaar heb ik een heimelijke relatie met de buurman. Een 
soort platonische liefde, gegroeid uit een gevoel van warme ge-
negenheid. Mijn aanvankelijke belangstelling voor hem was wat 
vluchtig maar verdiepte zich al snel tot een bijna grenzeloze be-
wondering. Ondanks zijn hoge leeftijd van ver boven de tachtig 
ademt hij nog steeds een ongekende vitaliteit uit en vertoont 
soms verrassend jeugdige trekjes. Altijd buiten in de tuin, een 
plek waar ik ook graag verblijf, zeker in zijn aangename gezel-
schap. Een zwijgzame aimabele reus die boven de beukenheg 
uittorent die ons scheidt, rust en tegelijk onstuitbare levenslust 
uitstralend.

Vorig jaar moest hij onder het mes en was hij even uit het lood 
geslagen. Er moest een arm worden geamputeerd en ik leefde 
met hem mee. Was dit het begin van het einde of  het einde van 
een begin?

Jammer genoeg was het juist die arm waarmee hij altijd groette 
en over de heg reikend zijn gulle gaven schonk. Hij bleek bij-
zonder flexibel, wars van klagen of  zeuren, het leven omar-
mend zoals het is. In korte tijd hervond hij op eigen kracht zijn 
balans en overwon zijn ongemak. Een krasse knar en boven-
dien bijzonder gastvrij.

Ieder jaar vanaf  maart lijkt het bij hem wel de zoete inval. Vele 
gasten komen bij hem voor kost en/of  inwoning en iedereen 
is welkom, niets is hem te veel. Soms knappen zijn bezoekers 
klusjes voor hem op die hij zelf  niet kan en zijn dankbaarheid 
hiervoor werpt weer vele vruchten af. Een perfecte symbiose.   
Deze markante buurman, die tot mijn verbeelding spreekt en 
me zo inspireert heeft ook een mooie naam. Ik zal het maar 
verklappen, hij heet mijnheer Hedelfinger en hij is een kersen-
boom. Zijn jaarcyclus spiegelt in een notendop de kringloop 
van ons leven.

De vorst is verdwenen, sneeuw en ijs gedooid
Maartse buien douchen over zijn bruingroene bast
waarna hij zich koestert in de eerste stralen van de lentezon
die zijn sapstroom weer op gang brengt en de aarde verwarmt
waardoor die geurt naar voorjaar, een frisse start.
Zijn bloesemknoppen zwellen op en hoogzwanger ontsluiten ze zich
in een geluidloze explosie tot een witte bloemenpracht
frêle als porselein, fel afstekend tegen een blauwe lucht.
Daar staat hij dan in vol ornaat te pronken
in zijn bruidskleed van bovenaardse schoonheid.
Een gonzende orgie, een oase voor bijen en hommels
die bedrijvig van bloem tot bloem nectar en stuifmeel verzamelen,
met hun bepoederde bontjasjes zorgen voor bestuiving om daarna
dronken en met volle korfjes topzwaar huiswaarts te zwenken.

De bloesemblaadjes zijn meegevoerd op de adem van de wind 
en sindsdien heeft hij weer een metamorfose ondergaan.
Opeens ontrolde zich jong groen blad tot een weelderige bladerdos
waarin nu aan de bloesemsteeltjes bosjes met vruchten bengelen.
Een warm briesje veroorzaakt een loom schommelen van de zwaar beladen 
takken 
waardoor het lijkt alsof  hij, als een trotse vader, liefdevol zijn kroost wiegt.
De zomerzon laat het harde geel-groene fruit blozen en rijpen
tot trosjes zoete sappige kersen, donkerrood en vol van smaak
een niet te versmaden cadeautje van Moeder Natuur
waar mensen en vogels zich aan te goed doen.

Het blad verkleurt van donkergroen naar geel
zijn takken voeren dansend in de onstuimige najaarswind
een passionele herfsttango uit.
Storm en striemende regen teisteren zijn buitenkant
maar hij blijft onverstoorbaar staan, stevig verankerd met wortels
die lijken op de kronkelige aders van een oudere hand.
Hij schudt zich uit als een natte hond
waardoor hij zijn blonde pruik verliest die op de grond dwarrelt
en zo een humusrijke laag vormt, een warme deken
voor de winterslaap die straks komen gaat.
Zijn kaalheid is al gecompenseerd door nieuwe kleine knopjes,
strak ingepakt tegen diepvriestemperaturen,
een fluistering tot wedergeboorte, een belofte voor de toekomst.

De troosteloze aanblik van leegte, de schijnbare doodsheid van de natuur
is verstopt onder een isolerend sprookjesachtig sneeuwtapijt
waardoor geluid wordt geabsorbeerd, een verstilde droomwereld.
De oude kersenboom trotseert dapper de snijdende vrieskou 
de oksels wit, de naakte takken als armen omhoog gestrekt
naar een ijzige hemel, sereen en in een houding van overgave
gebaseerd op een diep geworteld vertrouwen en rijke ervaring. 
Maar laat je niet foppen door wat je ogen zien
want onderaards borrelt en krioelt het van leven, van oerkracht.
Dood is een illusie, een retraite voorafgaand aan de uitdaging
van een nieuwe ontwikkelingsfase van groei en bloei.

Dolgraag zou ik als een kind in zijn armen willen kruipen
er een boomhut in bouwen, een tweede thuis
te midden van andere krakers, de vogels die er hun stekkie vinden.
Zijn vruchten eten, zo van het steeltje of  op een pannenkoek,
zijn  twee- of  meerlingen als een sieraad om mijn oren hangen.  
Een zwoele zomerse dag in zijn lommerrijke koelte vertoeven
in een hangmat deinend aan zijn sterke takken. 
Hem bedanken voor het filteren van de lucht.
Zijn stam met de verweerde, met korstmos begroeide schors omhelzen.
Zou ik dan het ritme van zijn kolkende levensstroom voelen 
een pulserende cadans, een hartenklop, net als de mijne?
Ik zal het nooit weten maar dat maakt niets uit, ik heb de vrijheid om te 
dromen
en heel bewust te genieten van zijn prachtige aanwezigheid.
Afstand speelt geen rol, ook niet het feit dat een beukenheg ons scheidt
we zijn immers door energie met elkaar verbonden.

Of  zal ik toch eens aanbellen bij de buurvrouw?

  Ingezonden ...

In stille bewondering Door Toine Vermeeren

 

       DEZE RUIMT IS VOOR JOU!
 
 

Kun jij een beetje vormgeven? Of schrijf je graag?  
En wil ook jij een steentje bijdragen aan dit Rochusnieuws? Wij zoeken enthousiastelingen die een aantal keer per jaar 

dit blad vorm willen geven.  Ook voor schrijvend talent is er altijd een plekje in de redactie!

Meld je aan via: rochusnieuws@gmail.com



  Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan 

huis verspreid in een oplage van 650 stuks in  

de Rochusbuurt.

Redactie:
Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,  

Janine Ficheroux en Koert Linders

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Time van Bers

Produktie:
Puntscherp

Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
Dinsd 15 en 29 juli, 12 en 26 aug, 09 en 23 sept

Groene bak
Dinsdag 22 juli, 05 en 19 aug, 02, 16 en 13 sept

Oud papier
Woe. 16 en 30 juli, 13 en 27 aug, 10 en 24 sept

Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

  Grijs, groen en papier

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.

 
 

 

 

 

Agenda buurtactiviteit
en

De Buut is beschikbaar voor 

vergaderingen en activiteiten. 
Info: rochusbuurthuis@gmail.com
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De Buut, Rochusbuurthuis, Sint Rochusstraat 42
Repair Café Zaterdag 30 aug  van 14.00 tot 17.00 uur
Fritzen kijk op Facebook:  Fritzen in de Buut
Buut Vrij Elke vrijdag  van 16.00 tot 19.00 uur
Buurtfeest Zaterdag 23 aug. van 15.00 tot 23.00u
Rommelmarkt Zaterdag 21 sept. meer info volgt

Iedere vrijdag is de Buut van 16.00 tot 

19.00 uur open voor alle buurtbewoners:

BUUT VRIJ

BUUT VRIJ
Voor een praatje, een drankje of… Niks 

moet, alles mag, dus als je wensen of leuke 

ideeën hebt, schroom niet, leg het voor en 

dan bekijken we of het te realiseren is.
 

Tot vrijdags!
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