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Buurtfeest: deel 1
Het jaarlijkse buurtfeest was er weer! Zaterdag 23 augustus. De dag werd
aangekondigd als een en al regen, dus de organisatie werd daar niet vrolijk
van. ’s Ochtends werd besloten om de tenten niet op te bouwen in de speeltuin zoals andere jaren, maar deze dichter bij de Buut te plaatsen, dan kon
men tijdig uitwijken naar een meer droge en/of warme bestemming, namelijk
in het buurthuis.
De Rochusstraat werd voor de helft in
beslag genomen door een tent, slechts
ter compensatie werd de parkeerstrook
vrijgemaakt zodat de onvermijdelijke
brandweer of ambulance er tóch door
zou kunnen. Het zag er gezellig uit. Rond
12:00 uur viel er inderdaad een hoosbui,
Ziezo, die beslissing is juist genomen!
Maar uiteindelijk bleek dat de enige bui
te zijn tot een uur of 10 ’s avonds!
Om 14:00 uur werd met wat problemen
de tap aangesloten door de eerste bardienstmedewerkers en daarmee werd het
buurtfeest officieus geopend. Piet en zijn
medewerker begonnen al snel hun aardappels te schillen en daarmee werd het al
snel huiselijk gezellig. In de speeltuin
ging het kinderprogramma van start. De
deelnemertjes konden met een kaart een
circuit langs van allerlei spelletjes, zoals
het meelbijten en pannenkoeketen. In de
Buut viel de toeloop enigszins tegen,
maar dat veranderde toen Joost met zijn
vrienden de band opstartte en letterlijk
de schwung erin gooide! Vanaf die tijd
werd het weer ouderwets: met elkaar
kletsende en genietende buurtgenoten
en spelende kinders: eindelijk weer eens
wat te doen!
Rond 6 uur was Piet klaar met zijn maaltijd: een heerlijk mix van verschillende
stamppotten met spek en rookworst, het
was echt lekker!

Redactioneel
Repair cafe Stratum
Blik achter de schermen bij de MH17
recovery mission
Het bezoek aan het IMBA project
Kidzzzz Talk Estafette ?
Kinderpagina
Buurtfeest voor 16+
Dierenkliniek Stratum
Van de buurtagent
Rochus culinair
Wijkbibliotheek in de Wilgenhof
(van) whiezz deh?
Nachbarn aus der Heimat
Agenda, Grijs, groen, papier
Running Dinner 2014

2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
13
14
15
16

Rochus Rommelmarkt
Zondag 21 september
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Redactioneel 141

Buurt-info
Buurtbestuur
tel: 06 43 89 46 99
tel: 06 34 71 03 34

Carlijn ‘t Hoen
Gijs van Stiphout
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

…Een zomer met veel zon en vakantiepret in onze buurt. De geur van barbecues
en het geluid van buren in hun tuinen tijdens de lange zomeravonden vulden de wijk.
Helaas kon de RochusCamping niet rekenen op een dosis zon en werd uitgeweken
naar het Buurthuis. Het buurtfeest bracht buurtbewoners aan het eind van de zomer
bij elkaar. Als u niet bij het buurtfeest geweest bent, krijgt u in deze krant een impressie met een verslag en foto’s.

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

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

… Een zomer ook met veel leed in de wereld om ons heen; in het bijzonder de ramp
met vlucht MH17. Ook de klokken van de Joriskerk luidden tijdens de dag van nationale rouw. In deze editie van het Rochusnieuws een interview met buurtgenoot
Marvin, die heeft bijgedragen aan de repatriëring van de slachtoffers van deze ramp.
Hij geeft ons een blik achter de schermen.
Een veelzijdige editie van het Rochusnieuws ligt voor u, met luchtige en zwaardere
onderwerpen en natuurlijk met de bekende vaste rubrieken die u van ons kent.
De redactie wenst u veel leesplezier!

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

De zomer voorbij…

tel: 212 95 65

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

Kopij voor het Rochusnieuws?

tel: 14040

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

tel: 14040

Bewonersplatform
Joke Beniers

www.platformstratum.nl

In het Repair Cafe in augustus waren er opmerkelijk veel Senseo’s die speciale aandacht vroegen.
De handleiding voor Senseo reparaties, boordevol met tips, kwam dan ook heel goed van pas.
Recent is deze geschreven door twee fanatieke Repairders uit Deventer. Hun inspanning oogstte
veel waardering en ze wonnen er zelfs een landelijke duurzaamheidsprijs mee.
Ook stofzuigers, knopen van jassen en
een vastzittende rits; allemaal ging het
weer door de handen van onze vrijwilligers. Het is leuk te zien dat er op landelijk
niveau veel gebeurt. Bijna wekelijks
komen er Repair Cafe’s bij, omdat
mensen een zelfde gevoel hebben:
weggooien van spullen die je nog kunt
repareren is zonde. Het is leuk om deel
uit te maken van deze landelijke en zelfs
globale community. En het spreekt
mensen aan. Geregeld worden we benaderd door nieuwe handige vrijwilligers
of door de lokale pers en redacties van
wijk en buurtkrantjes voor publicaties.
Repair Cafe leeft onder de mensen, en
dat is heel leuk om te ervaren.
Na anderhalf jaar nam Janneke de
Munnik afscheid van ons, waardoor
er een nieuw gezicht bij de ontvangst zal
staan. Vanaf het begin heeft Janneke zich
enthousiast ingezet om het Repair Cafe
Stratum op poten te zetten.

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

De redactie

Repair Cafe Stratum loopt
warm in de nazomer

Begin November van dit jaar verschijnt nummer 142 van deze
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 28 Oktober a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of op de Willem van Hornestraat 19.

Wil je ook eens komen kijken, of iets
laten repareren en ervaren hoe een
Repair Cafe draait?
Kom dan zaterdag 27 september of
25 oktober van 14 tot 17u naar Buurthuis
de Buut, Hoefkestraat 42a. De koffie en
thee staat klaar.

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
+ Zorg van uw kunstgebit Tandprotheticus, Tandtechnicus
+ Zorg van uw implantaten Implantoloog
+ Zorg van uw tanden Tandarts
Gratis advies over uw kunstgebit!
Wij zorgen voor reparatie.
Wij maken nieuwe kunstgebitten en klikprotheses.
Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekering.
Wij komen desgewenst bij u thuis voor reparaties en het passend maken en aanmeten
van protheses.
Wij hebben onze zorg uitgebreid: vanaf eind september kunt u op afspraak terecht in onze
vernieuwde praktijk:
Bij onze tandarts voor tandheelkundige zorg. Bij onze implantoloog voor het plaatsen
van implantaten t.b.v. klikprotheses, kronen en bruggen.

Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25
E: info@ gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl
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Het bezoek aan het

IMBA project

Chipo staat voor geschenk/cadeautje, maar is de Zimbabweaanse naam van onze dochter die
23 jaar geleden daar geboren is.

Blik achter de schermen
bij de MH17 recovery
mission

Op 24 mei organiseerde Anke-Chipo een geweldige dag in de Oude Rechtbank op het
Stratumseind. Er was muziek, een loterij, er waren Afrikaanse spullen te koop, een djembé
workshop, tweedehands kleren gingen voor ’n paar euro’s de deur uit, er werden Zimbabweaanse
hapjes geserveerd, al met al een geslaagde dag waarop ze bijna €3000,- heeft opgehaald.
Vele mensen uit onze Rochusbuurt kwamen een kijkje nemen, kochten een lotje of wat kleren.
Maar wat is het voor een project?

Sergeant-majoor Marvin (1978) woont sinds tien jaar met veel plezier in de Rochusbuurt.
Hij reist de hele wereld over voor logistieke klussen vanuit Movement Control, een onderdeel
van de Defensie Verkeers-en vervoersorganisatie.
Toen 17 juli het vliegtuig van Malaysia Airlines vlucht MH17
crashte boven het oorlogsgebied in de Oekraine stonden er
voorbereidingen voor een andere klus in zijn agenda. Dat
veranderde echter snel. “Onze planner vroeg woensdag of ik
de volgende dag kon vertrekken.” Toen Marvin vroeg hoe lang
hij in de Oekraïne zou blijven was het van: “neem voldoende
ondergoed mee en ga morgen naar vliegveld Eindhoven.”
Ruim voordat de Nederlandse missie in de Oekraïne kon
beginnen met het zoeken naar de stoffelijke resten van de
298 slachtoffers van de ramp met de MH17 landde hij 24 juli
in Charkov International Airport. Zoals wel vaker, waren de
‘movecon’ers’ als een van de eersten in het operatiegebied. Zijn
collega sergeant-majoor Peter werkte er toen al dagen in zijn
eentje, sliep ‘snachts maximaal twee uur en was reuze blij dat
Marvin hem kwam ondersteunen. “Vooral in het begin was het
echt heel erg hectisch. Om half twee ‘smiddags landde ik met
de Australische C17 op Charkov en kon meteen aan het werk
op het vliegveld. Ik trok direct mijn gele hesje aan en haalde
door tot de volgende ochtend. Er landden veel militaire vliegtuigen en omdat de meeste mensen ‘last minute’ opgetrommeld waren, kwamen ze soms met veel vragen binnen.
Wij zorgden zo snel mogelijk voor een goede werkstructuur.
In het begin hadden we geen loods waar we spullen als water,
nood rantsoenen en tenten kwijt konden voor de
onderzoeksteams.
In de eerste week na de ramp kwam het NederlandsAustralische onderzoeksteam naar Charkov en zag Marvin
vooral de Australische C17 en de Nederlandse C130 Hercules
vaak binnenkomen. De eerste prioriteit was om alle lichamen
naar Nederland terug te brengen waar de identificatie onderzoeken plaats zouden vinden. Toen -voorlopig- de laatste
lichamen waren teruggevlogen kwam de materieelstroom op
gang. Met drie tot vier vluchten per dag werd alles wat nodig
was voor de ondersteuning van de missie ingevlogen; zoals
voertuigen, medisch materiaal, water, stretchers. De Oekraïners
vonden het eerst maar raar dat we zoveel materieel het gebied
in brachten nadat de lichamen van de omgekomen slachtoffers
terug waren. Maar ons werk gaat hier door. Ik weet niet
wanneer ik weer naar huis ga.”

Marvin spreekt van een bijzondere klus. “Ervoor zorgen dat
de lichamen terug konden naar Nederland is echt iets wat je
voor je eigen land doet. Zo voelde het ook. Het was heftig om
de lichamen de vliegtuigen in te zien gaan. Je staat er bij stil,
denkt na over de inhoud van die kisten. Toch moet je de knop
omzetten en je op je werk focussen. Ik merk dat de ramp in
Nederland leeft. Ik ga voor mijn werk veel vaker naar het
buitenland maar ik heb nog nooit zoveel steunbetuigingen gehad. Mensen zijn enorm betrokken bij het werk dat ik hier doe.
Straks terug in Eindhoven verheug ik me op het weerzien met
mijn familie, vrienden en buurtgenoten. We zullen dan weer
eens een leuke barbecue organiseren. Dat heb ik eind juni
vanwege mijn verjaardag tijdens de WK ook gedaan en dat
werd een vrolijke boel.”
Lida Calis
Bron: De Pijler 2014/06 Defensie Magazine

Deze zomer zijn we met ons hele gezin een kijkje gaan nemen bij het IMBA project
in de township Chitungwiza in Zimbabwe waar onze 2 meiden, Anke-Chipo en
Karlijn-Thokozile geboren zijn.
Wat was dat een geweldige dag. We werden hartelijk ontvangen door de coördinator
van het project, John en de 2 ouders die 8 weeskinderen onder hun hoede hebben.
Het IMBA project staat middenin de township, letterlijk en figuurlijk. De kinderen
worden op dezelfde manier opgevoed als andere kinderen die bij hun ouders wonen.
6 Kinderen gaan in Chitungwiza naar school, ( 2 zijn nog te klein) ze nemen hun
vriendjes/vriendinnetjes mee naar huis. Ze helpen in de huishouding maar ook op
het “land”, waar ze tomaten, pepers, maïs en paprika’s verbouwen. Deze producten
verkopen ze om zo een eigen inkomen te genereren voor het project. Ze houden konijnen en in de toekomst willen ze graag kippen. De hokken zijn er al.
Daarnaast komen studenten van buitenaf in de “bibliotheek” wat op het erf van het
project staat om rustig te kunnen studeren. De ouders worden betaald voor deze opvang/opvoeding. Het zijn wat oudere mensen die zelf hun eigen kinderen al hebben
grootgebracht. Deze kinderen komen soms op bezoek en zijn dan een tante of oom
voor deze weeskinderen.
Men probeert een zo goed mogelijke familieband te creëren, wat zo belangrijk is in
de Zimbabweaanse cultuur.Het geld wat Chipo ingezameld heeft was voor het tweede huis. Dit is al bijna klaar en ingericht. Nu nog ouders aanstellen die zich in willen
zetten voor deze kinderen. Weeskinderen genoeg moet ik tot mijn spijt zeggen. Aids
is hier in Nederland misschien wel onder “controle”, maar helaas sterven daar nog te
veel jonge mensen en ouders aan deze ziekte.
Dus al met al, dit geld komt zeker goed terecht, we hebben het met onze eigen ogen
mogen aanschouwen. Het was een bijzondere en leerzame ervaring.
Ine Chatrou

Foto van Marvin tijdens WK;
links Ed Verstappen, rechts Marvin
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KidzzzzTalk estafette
Iedere uitgave van het Rochusnieuws interviewt een kind uit de wijk een buurtgenootje van ongeveer
dezelfde leeftijd. De ‘ondervraagde’ mag steeds bepalen wie hij/zij de eerstvolgende editie bevraagt.

Kinderpagina!!
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Hallo allemaal!
Wij zijn groep 7/8 van De Hasselbraam en wij hebben dit stuk gemaakt.
Elk groepje heeft hierbij een opdracht gekregen.

Dit keer is Bram ’t Hoen in gesprek met Stijn de Haan.
Wie ben je?

Mijn naam is Stijn de Haan en ik ben 5 jaar. Mijn
moeder heet Yolanda en mijn vader heet Bart en
mijn zus heet Lotte. Ik zit op de Hasselbraam in
groep 2.

Verhaal:

Wat is je lievelings…………………….:

Smurfenmuziek

De Mc chicken ontploffing
Een groepje jonegns waren rotjes aan het
gooien. Een jongen wil een grapje uithalen.
Hij zegt tegen de jongens: ik ga even naar
de Mac. Als hij daar is vraagt hij een Mc
chicken. Dan zegt de ju f aan de kassa;
dat is dan 1 euro. Dan zegt de jongen:
euroknaller. Dan lacht de kassa mevrouw.
De jongen loopt terug en stopt een rotje in
de Mc chicken. Dan belt hij aan en gooit
het naar binnen en roept:
EUROKNALLER!!

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te
wonen?

Raadsels:

werkjes doen van
de weektaak.
Eten	
Pannenkoeken, poffertjes
en friet.
Vakantieland
Frankrijk
Snoep
Lange stengels
Kleur
Blauw
Dier
Leeuw
Tv-programma
de film Draken 2
Les

Van welke muziek hou je?

Ja, omdat ik achter ons huis lekker buiten kan
spelen.
Wat wil je later worden?

Voetballer

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Niels Sandbergen

Waaraan heb je een hekel?

Bliksem en donder

Wat zijn je hobby’s?

Spelen

Wat is een goede/slechte
eigenschap?
Goede:
Lief voor kleine

kindjes zegt mijn moeder en ik ben goed
in voetballen.
Slechte:
Als ik mijn kleren
niet aankrijg word ik boos.

Wat staat er op de rug van een Chinees?
(made in China)
Het is geel en zwerft door de lucht
( een banaan achter een vliegtuig)
Hoelang is een chinees
( dat is waar)
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Buurtfeest voor 16plus
Het zoemde al een beetje onder de bezoekers van het buurtfeest, er was een
16plus gedeelte! Al snel was het een thema tijdens de gezamenlijke maaltijd,
en de geruchtenstroom, veelal uitbundige fantasieën, kwam snel op gang.
Rond een uur of acht werden de tafels die in de tent in de
Rochusstraat stonden in een rij geplaatst en ook andere tafels
en stoelen verlengden de rij. De initiators van dit intermezzo,
Suus en Annemie, zorgden voor een verdeling van de groep, en
de uitleg volgde. Tegenover elkaar gezeten buurtbewoners
werden aan elkaar gekoppeld voor een Speeddate. Aangestuurd
door Suus en Annemie werd gestart met vraaggesprekken
waardoor je snel nieuwe contacten maakte, en elkaar beter
leerde kennen. Vragen als : ‘wat is de grootste roddel in de
buurt, of verzin er zelf een’, waren natuurlijk hilarisch en
bracht de lachers in een goede bui. Na elke vraag schoof je een
plaats door. De vragen zorgde dat er een gezellige sfeer
ontstond waarna men vervolgens met vooraf onbekenden een
gezellige gesprek vervolgde.

De oude Buuttoog vormde helaas niet het middelpunt van het
feest, hetgeen toch door menig oud-Buut bezoeker werd
betreurd. Misschien om te voorkomen dat er een president
werd geschapen door de tap weer eens in volle glorie te
gebruiken. Vaste prik is natuurlijk dat ook mater familias van
de buurt, mevrouw Verschuren, vergezeld door haar dochter,
tot laat genoot van alle contacten.
Kort gezegd, het buurtfeest was weer een feest der herkenning
en samenzijn, met Piet als kok en verder veel bekende gezichten.
De nieuwe, maar ook de reeds bekende bewoners welke door
omstandigheden niet aanwezig konden zijn, kunnen tijdens
de rommelmarkt weer aanschuiven en zelf een speeddate
starten: ‘Hallo, ik ben nieuw/oud/blijvend/verhuizend/huidig
bewoner van Rochusbuurt .Wie ben jij?’ En niets staat een
gezellig gesprek verder in de weg. Want met elkaar vormen we
toch samen deze buurt.

Langzaam liep de lange tafel leeg en verplaatste het feest zich
richting de Buut en de tent recht voor de ingang; de rookruimte.
Beiden waren goed bezet. Net als elk jaar waren er weer veel
nieuwe gezichten op het feest afgekomen, waaronder ook
nieuwe buurtbewoners. Voor hen was het natuurlijk een ideale
gelegenheid om kennis te maken met hun buurt. Maar ook
oude bekenden schoven aan, en op de muziek uit de jaren
80-90 werd de dansvloer in de Buut na zoveel jaren weer eens
goed gebruikt. DJ Jeroen draaide veel verzoek’MP3tjes’ uit
vervlogen tijden. Velen voelden niet alleen de drank zoals
vroeger, maar ook de muziek sleepte menigeen even kort de
dansvloer op. Al was het maar op weg naar het toilet.

d

www.nieveenrealestateservices.nl

ww
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Van de buurtagent

Dierenkliniek Stratum en het interieur daarvan was na dertig jaar trouwe
dienst aan vernieuwing toe. We wilden als dierenkliniek het pand in stijl
weer teruggeven aan de Rochusbuurt.
Een buurt die gebouwd is in de dertiger jaren, waarvan die stijl bij de huizen in allerlei details zichtbaar
zijn. Deze mooie details hebben ons geïnspireerd
tot het maken van een ontwerp voor uw dierenkliniek die een “terug in de tijd” uitstraling heeft
gekregen met een vleugje Art Deco. We hebben de
kunststof kozijnen weer in hout laten maken, de
entree mooier gemaakt, de oude deuren nieuw laten
maken, de vloeren in terazzo en ook het glas in lood
is terug. We denken een mooie mix gevonden te
hebben om de moderne praktijk met digitale röntgen, video-otoscoop, laserchirurgie, uitgebreide
narcose bewaking en eigen laboratorium in een
vooral prettige sfeer te pakken.

[]
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Om u beter tot dienst te kunnen zijn is er in de
wachtkamer een balie gekomen waar we u graag
ontvangen, advies geven en u te woord zullen staan.
Bij deze balie is het ook mogelijk om uw onderhoudsvoer of dieet, medicijnen en diverse aanverwante artikelen aan te schaffen.
Wij hopen u voor de komende jaren zo een prettige
en vertrouwde dierenkliniek te kunnen geven, waarin u zich thuis zult voelen en waar wij als team u
en uw huisdieren op een kundige manier kunnen
helpen. U bent van harte welkom dus kom gerust
eens binnen kijken.

Onze buurtagent, Erwin van 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.
4 augustus

Bij de Aldi Geldropseweg zijn er
zaterdag morgen 91 broden en koekjes
gestolen. Iets gezien? 0900-8844
Tientjes oplichter weer actief in
#stratum, geldropseweg voor coffeeshop. Deze keer had hij een autoongeluk gehad en wilde geld voor trein.
15 juli

Omg Jorislaan Ehv wederom
Roemeense dames actief met #babbeltruc! Vragen naar weg als bedankje
sieraden kwijt! Reden beige wagen!
#allert
1 juli

Melding van caravan in Hoefkestraat
welke onhandig staat geparkeerd.
eigenaar gebeld, word opgelost.
#wijkupdate

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

29 juni

Bij de Jumbo gisteren een winkeldief
aangehouden voor stelen van medicamenten en drank. Meegenomen en later
heengezonden met dagvaarding
24 juni

Gisteren dame haar portemonnee
verloren/gestolen bij de Jumbo
geldropseweg uit haar fietsmand.
Aangifte opgenomen.

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

DEZE
RUIMTE 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 bij de redactie!

Meld je aan via:
rochusnieuws@gmail.com
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Rochus Culinair...

Roti Kip met Kousenband
In grote steden in de randstad is de Surinaamse Warung een bekend
fenomeen: een klein familie gerund restaurant/winkeltje met een ruime
afhaalmogelijkheid. Surinaams eten is in steden met een grote
Surinaamse gemeenschap een leuke afwisseling in de waaier van
buitenlands (afhaal)eten. In Eindhoven zijn er weinig Warungs,
waardoor ik mijn behoefte aan geurende hindoestaanse masala kerrie
vaak zelf moet bevredigen.
Een heerlijk gerecht uit de Surinaamse
keuken is de roti, een soort pannekoek,
met vulling. Het wordt meestal gevuld en
met de handen gegeten. Hierdoor staat
Roti Kip met kousenband bij mijn zoon
hoog op zijn lijstje, want vingereten is
lekker! De krachtige geuren voorkomen
dat ik het thuis als verrassing kan serveren, waardoor het water al ruim voor
etenstijd in de mond staat.
De Roti pannekoek zelf maken is redelijk wat werk, maar kan heel eenvoudig
worden vervangen door kan en klare
roti’s van de Warung, Toko of de supermarkt. Uiteraard is er veel kwaliteitsverschil maar dat is uitproberen.
Eventueel kun je de roti vervangen door
plat arabisch brood of tortillawraps.
Typisch Surinaams is het gebruik van
maggiblokjes, maar ook de Madame
Jeanette, een hete chilipeper variant
die ook vervangen kan worden door de
minder hete Spaanse peper.
Begin ruim van te voren; in de ochtend
of de dag ervoor al, dan kan het gerecht
goed op smaak komen. Voeg nadat de
uien zijn gefruit in de olie, de knoflook
toe en bak even mee. Haal de uien uit de
pan (zodat ze niet zwart worden bij de
volgende stap). Voeg wat olie toe (boter
zorgt dat de kip aan de pan gaat ‘plakken’) en bak de kip bruin met zout en peper. Voeg ook de masala toe. Kerrie
hoort mee te bakken, daardoor komt het
aroma beter vrij. De kip hoeft niet gaar te
zijn, maar mooi krokant is lekker. Na 5
minuten voeg je de uien, de knoflook, de
Spaanse peper/Madame Jeanette en de
tomatenpuree toe en mengt alles goed
door. Voeg de geschilde en in stukken
gesneden aardappelen toe, bak even mee.
Voeg heet wáter toe tot de bovenste laag
aardappelen net natte voeten hebben en
4 Maggiblokjes. Laat de peper heel, zodat
het niet té pittig wordt.
Kook het gerecht ruim anderhalf uur, en
roer elk kwartier om. Proef en als de kerriesmaak niet voldoende is, voeg dan nog
masala toe.

Snij ondertussen de kousenband net als
sperziebonen in stukken van ca 5 cm.
Bak de kousenband in een wok tot ze
beetgaar zijn, of voeg ze toe aan de kip
en de aardappelen. En kook ze mee tot
ze gaar zijn.
Pel de hardgekookte eieren en bak ze
in een pan met wat boter, gedurende 5
minuten onder voortdurend draaien,
krokant bruin.
Proef of de aardappelen mooi gaar zijn.
Voeg zonodig nog zout en peper toe. Wil
je het vet van het gerecht, kantel dan de
pan, en schep met een lepel de olie af. Is
de saus wat dun, dik de saus dan wat aan.
Het gerecht is klaar. Verwarm de roti’s
kort in de magnetron en leg op een bord.
Schep op de roti stukje kip, aardappelen,
een ei en de kousenband.
Bestek heb je niet nodig, want Roti eet je
met je vingers, door een stuk pannekoek
af te schuren en dat met wat vulling in de
mond te stoppen.
Leg de keukenrol klaar of zet een bakje
lauw water met citroen klaar, om je
vingers zo nu en dan schoon te maken.
Om je vingers af te likken dus.
Smikkel ze!

(van) Whiezz deh?
Dat is waarschijnlijk nu de jongste bewoner van de
Rochusbuurt. Haar naam is Cato Elif Aarts, ze is
geboren op 5 juli j.l. en ze is de dochter en derde kind
van ons Redactielid Lisanne!
We feliciteren Lisanne hartelijk en wensen Cato veel
geluk en groei in onze mooie buurt bij haar lieve ouders!

Wijkbibliotheek geopend
in de Wilgenhof
In oktober wordt in Vitalis Wilgenhof een wijkbibliotheek geopend. Deze bibliotheek is
toegankelijk voor iedereen! Boekuitleen is volgens het principe “boek voor boek”.
Bij ieder boek dat u wilt lenen is het de bedoeling dat
u een boek teruggeeft. Hierdoor blijft de collectie intact en is er steeds een wisselend aanbod van boeken
voor een volgende bezoeker. Naast het uitlenen van
boeken kunt u ook gebruik maken van de
koffiehoek waar u onder het genot van een kopje koffie/thee boeken kunt inzien of een tijdschrift lezen.
In de toekomst worden regelmatig activiteiten georganiseerd in de bibliotheek (lezingen e.d.). Tijdens
de openingstijden van de bibliotheek is een vrijwilliger aanwezig die u kan helpen bij het uitzoeken
van een boek of u kan voorzien van een kopje
koffie. Houdt u de komende tijd de publicaties in
GrootEindhoven, Trompetter, facebook en twitter
in de gaten voor de exacte datum waarop wij gaan
starten en de openingstijden.

Heeft u nog goede tijdschriften/boeken thuis die
u zelf niet meer leest, wij zijn er blij mee!
Wij kunnen deze goed gebruiken voor onze tijdschriftenhoek/bibliotheek en uw tijdschrift/boek
krijgt een 2e leven. Uiteraard kunt u vanaf oktober
ook volgens het principe “boek voor boek” uw
boek inleveren .
Mocht u zelf interesse hebben om als vrijwilliger
een bijdrage te leveren in de bibliotheek of heeft
nog suggesties, ideeën voor deze wijkbibliotheek
dan kunt u contact opnemen met Frans Offermans:
Telefoon: 040 - 214 83 00
E-mail:
f.offermans@vitalisgroep.nl
Graag tot ziens!

Ingrediënten :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 stukken kip, bv drumsticks
2 grote uien
5 knoflooktenen
10 middelgrote aardappelen, vastkokend
Masala, hindoestaanse
1-2 afgestreken eetlepels
2 pond Kousenband
(indien niet verkrijgbaar verse sperziebonen)
4 Maggiblokjes
8 hardgekookte eieren
Blikje tomatenpuree
Zonnebloemolie en boter
Madame Jeanette/Spaanse peper
Peper/zout

LEKKER (BLIJVEN) ETEN
EN TOCH AFVALLEN!
Geldropseweg 111 Eindhoven
Tel 040 212 00 29

www.voeljegoedineindhoven.nl
Bewust eten, bewegen én blijven genieten!
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Nachbarn
aus der Heimat

Hallo buurtbewoners,
Hier weer een teken van leven van ons uit Dresden.
Het oude schooljaar 2013-2014 is afgesloten wat voor Pepijn
het einde van zijn basisschool tijd betekende. In Duitsland ga
je namelijk na de 4. Klasse(=groep 6 in Nederland) door naar
het voortgezet onderwijs. En ondanks dat Pepijn het meest
moeite had bij aanvang in september 2013, heeft hij zich steeds
beter aangepast met een ijzersterke 2e schooljaar helft vanaf
kerst. Al met al resulteerde dat in het advies om naar het gymnasium te gaan, wat redelijk uitzonderlijk schijnt te zijn voor
kinderen die nieuw uit het buitenland in de 4. Klasse in
Duitsland komen. Het 1e jaar in het gymnasium zal Pepijn nog
extra les in Duits krijgen maar hopelijk kan dat snel afgebouwd
worden. We zijn benieuwd hoe Pepijn het gaat doen maar hebben er vertrouwen in ondanks dat het zijn 5e school in 6 jaar is.
Eva gaat naar de 3. Klasse (groep 5) en zal wat meer met haar
normale klas werken en wat minder aparte Duitse les gaan krijgen. Aan Eva merken wel dat ze meer moeite heeft Duits en
Nederlands van elkaar te onderscheiden. Haar Nederlands
spreekt ze veelal volgens de Duitse grammatica en zinsopbouw
uit en ook het mixen van Duitse woorden in het Nederlands
komt wat vaker voor. Cato blijft nog zeker 1 jaar in de
Kindergarten aangezien kinderen hier pas als ze 6 jaar zijn naar
de Grundschule gaan.
Ook het WK voetbal hebben we volop meebeleefd hier. De zo
vurig gehoopte finale Nederland-Duitsland is er niet van gekomen maar wat hadden we graag een oranje overwinning op
Duitsland in Duitsland gevierd. De wedstrijden van Nederland
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hebben we veelal met Duitse buren bij ons thuis gekeken, de
wedstrijden van Duitsland hebben wij meestal bij onze Duitse
buren gezien. Net zoals bij het Nederlands elftal waren de verwachtingen bij de Duitsers ook laag en pas na de kwartfinale
overwinning tegen Frankrijk kwam er een beetje WK stemming in het land wat na de historische overwinning op Brazilië
omsloeg in hoge WK koorts natuurlijk. Maar in tegenstelling
tot Nederland, geen straten in zwart-rood-geel (of Schwarz
Rot Gold zoals ze zelf graag zeggen) of andere uitspatting.
Een vlaggetje aan de auto of uit het raam van de woning is het
wel. Ook na het behalen van de wereldtitel was het na een week
business as usual.
In de zomervakantie zijn Brigit en de kinderen eerst een paar
weken in Nederland geweest en hebben veel familie en vrienden bezocht voordat we met zijn 5-en 2 weken vakantie in
Spanje hebben doorgebracht. Een weekje Barcelona en nog
een weekje in Denia aan de Costa. Barcelona was erg druk,
middenin het hoogseizoen, maar het fijne aan Barcelona is dat
de stad ook een strand heeft. En als je met kinderen je tempo
in de stad wat aanpast en regelmatig zon, zee en strand inbouwt
is het prima te doen. De gebruikelijk trekpleisters zoals Sagrade
Familia en Park Guell waren natuurlijk onderdeel van de trip,
maar ook de 1e competitie wedstrijd van FC Barcelona tegen
Elche hebben we gezien. Pepijn en Fulco zaten dicht op het
veld en konden Messi bijna aanraken, een mooie ervaring!
We houden jullie op de hoogte van onze verdere
belevenissen.
Groeten, Fulco Brigit Pepijn Eva en Cato

BUUT VRIJ
	Vanaf 7 februari a.s. wordt de Buut elke vrijdag
van 16.00 tot 19.00 uur voor alle buurtbewoners
opengesteld voor:

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!

Dinsdag 30 september, 14 en 28 oktober

Oud papier
Woensdag 24 september, 8 en 22 oktober

Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

 0+ gym in de gymzaal van de
5
Hasselbraam
Bij de gymclub in de Rochusbuurt is nog plaats
voor enkele dames 50+ die graag een uurtje
sportief bezig zijn. De lessen worden gegeven
op maandag avond van 19.30 tot 20.30 uur in

Rochus Romm
elmarkt
Zondag 21 sep
tember
11.00 – 15.0
0

uur
Hoefkestraat Ein
dhoven (speeltu
in)

Running Dinn

Zaterdag 1 no

vember 2014

er

de gymzaal van basisschool de Hasselbraam
in de Tuinstraat. Heeft u belangstelling, kom
gerust even langs voor info, op maandag avond
of bel 040-2575991.
Met vriendelijke groet, Petra Goudsmits

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging 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:
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.

rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Paul van Vorstenbos

Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven
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Running Dinner

Zaterdag 1 november 2014

Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone lekkerbekken wordt het
zaterdag 1 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
berichtje 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 nieuw bericht. 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 € 5,- per persoon

Dit is voor drankje na het Running Dinner op een speciale plaats ergens in de buurt
waar we allemaal samen komen na het nagerecht.
Voor meer info: rrd040@gmail.com – 040-8487901
Je kunt je aanmelden via de mail tot zondag 26 oktober:
INSCHRIJVEN:

Dit doe je door:
1 Geld over te maken op NL84 INGB 0004299585 (€ 5,- pp) en
2 een mail te sturen naar RRD040@gmail.com
en in de mail onderstaand gegevens te vermelden:
Naam:
Adres:

Tel:
eMail:

Aantal personen:

Absoluut géén:
Had vorig jaar een:
O vis
O voorgerecht
O vlees
O hoofdgerecht
O vegetarisch
O nagerecht
O __________________________ (anders ivm allergie)
Dit jaar volgt géén aparte aanmeldings-flyer, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden, nieuwtjes via Rochusbuurt website en
Rochusbuurt Facebook Pagina https://www.facebook.com/groups/312189342155905/

