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Stickeractie
Ja, ja, ja! We doen het nog een keer!  
Op veler verzoek herhalen we de stickeractie 
nog een keer. U vindt de sticker bij dit nummer 
van Rochusnieuws aangehecht. U kunt deze 
voorzichtig verwijderen en naast uw NEE-NEE 
sticker of  uw NEE-JA-sticker plakken.

In 2011 -3 jaar geleden al weer- bedachten we deze actie om alle 
bewoners van de Rochusbuurt die een NEE-NEE sticker op 
de brievenbus hadden (geen ongevraagde reclame en geen  
lokale nieuwskrantjes) om toch te kiezen voor bezorging van 
de buurtkrant. 
Zo kunt u voorkomen dat uw brievenbus bezwijkt onder de  
reclamefolders en krantjes en toch op de hoogte blijft van de 
one-and-only nieuwsbezorger van het echte lokale buurt-
nieuws! Nu er zo vele nieuwe bewoners zijn van onze buurt 
willen we u deze kans niet misgunnen. 

Een prachtig portret hoe de kleinkinderen van één van de bezorgers van Rochusnieuws druk doende 

zijn om de krantjes in de brievenbus te stoppen.

Plak dus de sticker naast uw NEE-NEE en u bent  
verzekerd van iedere nieuwe editie van het Rochusnieuws, 
gratis bij u thuis!   ;-)



Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier

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

+ 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.
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Redactioneel 141

ff stickeren...
Een nieuwe buurtkrant, met sticker dit maal. Als u een NEE-NEE 
sticker naast uw brievenbus heeft en u wilt toch het Rochusnieuws 
ontvangen (en wie wil dat nou niet?) dan plakt u de sticker “maar wel  
het Rochusnieuws…” daarnaast. Dat is alles om te zorgen dat in de 
toekomst uw bezorger uw brievenbus niet overslaat.

In deze dagen als we als redactie - groep vrijwilligers uit de Rochusbuurt - het 
Rochusnieuws maken, gonst het in Eindhoven van de DDW-activiteiten. Overal in 
de stad zie je toeristen die zoekend hun weg proberen te vinden naar alweer een  
volgende locatie vol met nieuwe dingen. Trots op Eindhoven? Ik wel. En als dit  
nummer bij u op de deurmat ligt, is GLOW al weer bijna een feit, leuk!

In dit nummer weer volop verlichting: onze vaste rubrieken, een enquete van het 
buurtbestuur, een relaas over het Running Dinner, onze prime-time buurtactiviteit en 
over het laatste Repair Café, ook al zo’n primeur welke het leven in Eindhoven in 
onze eigen Rochusbuurt tot een waar genoegen maakt. Ik hoop dat u het ook zo  
ervaart. Tot het volgende nummer, misschien wilt u wel zelf  beschrijven wat het u  
in uw eigen huis tot mooi en waardevol maakt, dus wellicht tot schrijfs,...

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn op rochusnieuws@gmail.com 
vóór 30-november.

de redactie

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

Kopij voor het Rochusnieuws?

Begin december van dit jaar verschijnt nummer 143 van deze 
buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met zondag 30 November a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of afgeven op:
Sint Jorislaan 18 of op de Willem van Hornestraat 19.

JanineTalk special
Redactiepagina!
Iedere uitgave van het Rochusnieuws interviewt 
normaal gesproken een kind uit de wijk een buurt- 
genootje. In deze uitgave willen we op een speciale 
manier aandacht besteden aan Janine die onder 
andere deze pagina geruime tijd (zoveel jaar/maanden 
heeft gedaan). 

Dit keer is Ton van Aalst in een mail- gesprek met 
Janine.

Wie ben je?
Ik ben Janine Ficheroux. Ik ben 51 jaar. Getrouwd met Paul en 
ik heb twee dochters, Anne en Jet. Ik woon al 18 jaar in de 
Willem van Hornestraat 

Waarom vond je het leuk om in het Rochusnieuws te schrijven?
Ik vond het leuk om met je neus boven op alle nieuwtjes van 
de buurt te zitten. Dit ging van verhuizingen tot  de geboorte 
van een baby  en van burenruzie tot verbouwingen.  Maar wat 
vooral leuk was is de gezelligheid tussen de mensen die het 
krantje maken. De overeenkomst tussen deze mensen is  
volgens mij een gezonde nieuwsgierigheid naar  de medemens 
en vooral naar je eigen buren. 
Wat is je lievelings bezigheid: 
Wat niet? Tuinieren,  sporten (als mijn lijf  meewerkt), koken/
bakken, naaien, carnaval, knutselen, film kijken, stappen (eten, 
drinken, kleppen en dansen), lezen, puzzelen, etc. 
Vakantieland (en waarom):
Nederland, Frankrijk en Engeland. Waarom? Omdat het kan.

Snoep:  chocolade 
Kleur:  blauw
Dier:  geen 
Tv-programma (waar blijf je voor thuis):
Ik blijf  nooit thuis voor TV. Zeker niet nu we alles kunnen 
 opnemen. Ik kijk graag naar spannende films of  series maar 
ook naar de Britisch bake-off  of  Robinson.

Van welke muziek hou je?
Lastig, ook van zoveel. Van Adele tot Led Zeppelin en van  
Jet Rebel tot Earth Wind and Fire.

Wat wil je later worden?  Gezond oud worden
Waaraan heb je een hekel?  Oneerlijkheid en aanstellerij.
Wat zijn je hobby’s?   Zie bezigheid

Wat is een goede/ slechte eigenschap? 
Goed:  Betrokken, open en enthousiast, een echte blije kip dus. 
Slecht:  Grenzeloos, gelijk willen hebben en chaotisch. 
Ik ga niet op reis zonder? Mijn tandenborstel

Je laatste woorden in het Rochusnieuws:
Na 6 jaar is de rek er een beetje uit en voel ik dat een frisse wind 
het Rochusnieuws goed zal doen. Ook omdat ik minder kon 
bijdragen aan nieuwtjes in en om de buurt. Dit kwam doordat 
je minder betrokken bent doordat mijn kinderen van de 
Hasselbraam af  zijn. Maar ook doordat ik door mijn gezond-
heid vaak niet meer aan buurtactiviteiten meedoe. Met de  
gezondheid gaat het de goeie kant op dus wie weet val ik jullie 
nog eens lastig met een ingezonden stukkie. 

Janine bedankt namens alle lezers van het 
Rochusnieuws!!!
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Vrolijke gezichten bij het 

Het was weer een gezellige laatste zaterdagmiddag in De Buut. Af  en toe schalmde muziek 
, zag je enkele rooksliertjes, hoorde je het zachte geratel van een naaimachine, kleine 
piepjes en bliebjes uit een apparaat en kwamen weer mensen met vrolijke gezichten naar 
buiten gewandeld.

Wat was er aan de hand, jawel, de vaste 
vrijwilligers/sters van Repair Café waren 
weer met vol enthousiasme aan de gang, 
om samen met de bezoekers hun eigen 
kapotte broek, grasmaaier, magnetron, 
radio c.q cassetterecorder, televisie en 
jawel een heuse wasdroger te repareren.

Repair Café, al helemaal ingeburgerd in 
onze Rochusbuurt, staat natuurlijk niet 
alleen voor gezelligheid, maar ook voor 
duurzaamheid en saamhorigheid.

Heb je kapotte spullen, zoals een klok, 
houten meubels, houten speelgoed,  
kleding, en elektrische apparatuur, dan 
kom eens binnen. En probeer dit samen 
te maken met een van de vrijwilligers/
sters. 

En natuurlijk staat er ook gratis koffie/
thee met een koekje te wachten, niet  
alleen voor de mensen die iets hebben te 
repareren maar natuurlijk ook voor onze 
buurtbewoners, die een kijkje komen  
nemen en wat te kletsen. 

Dit alles iedere laatste zaterdag van de 
maand tussen 14.00 en 17.00 uur in De 
Buut. (hoek Hoefkestraat/Rochusstraat)

Ben je geïnteresseerd om zo af  en toe als 
invalkracht kleine verstelwerkjes te  
verrichten achter de naaimachine, dan 
kom eens binnen om te kijken of  dit wat 
voor je is.

Je kunt ook contact opnemen met   
repaircafestratum@gmail.com of
inechatrou@gmail.com of  bellen
06 - 40 59 71 63 (maandag en vrijdag of  
laatste zaterdag van de maand).

Wil je meer weten over de achtergronden 
van de visie over het Repair Café dan laat 
je inspireren door:
http://repaircafe.nl/

 Geknipt voor u...

Repair Cafe



In de Droomwereld ben je thuis!

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en 
professionele opvang aan kinderen tussen 

nul en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door een 
open sfeer en klantgerichtheid.

Wij bieden:
•  Gecertificeerde VVE-opvang
•  Dagopvang
•  Peuteropvang
•  Buitenschoolse opvang
•  Vakantieopvang en opvang 
   op studiedagen

Voor meer informatie of een rondleiding 
kunt u ons bereiken op telefoonnummer 
040-213 42 96.

Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.dedroomwereld.nl
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KidzzzzTalk estafette Kinderpagina!!

Wie ben je?   Niels Sandbergen   

Hou oud ben je?   5 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?
Diederik en Wendy zijn mijn ouders, Luuk en Hidde zijn mijn 
broertjes en Suusje en Saartje de poezen.

Naar welke school en klas ga je? 
De Hasselbraam. Groep 1/2A.

Wat is je lievelings........................
Les - Gymmen
Eten - Macaroni
Vakantieland - Eiland met strand
Snoep - Verassingseieren
Kleur - Blauw
Dier - Olifant
Tv-programma - Garfield

Waaraan heb je een hekel?   Als mensen me vervelen.

Wat zijn je hobby’s?   Rennen.

Wat is een goede/slechte eigenschap?   Ik ben goed  
in robots maken. Ik ben ongeduldig als iets niet lukt.

Van welke muziek hou je?   Kabouter Plop.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Waarom? 
Ja, er wonen veel vriendjes en de internet verbinding is er goed.

Wat wil je later worden?   Robotmaker

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
Ik heb drie vriendjes die ik zou willen uitnodigen. Joep 
Ackermans, maar volgens mijn ouders valt de Schalmstraat 
niet onder de Rochusbuurt. Anders Teun Blom, maar als Teun 
al ooit in Kidstalk is geweest zou ik graag Joes Van Osch  
willen uitnodigen.

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.  
Dit keer is Stijn de Haan in gesprek met Niels Sandbergen.

Raadsel
Hoe krijg je een olifant uit de boom?
Zet hem op een blad en wacht tot het herfst...

Hahahahaaaaaa!
Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen 
van het jaar opnoemen?” 
Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje!” “Herfst, winter…”, 
begint Jantje, maar verder blijft het stil. “Waar blijven de lente en de 
zomer, Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”

Welke horen bij elkaar?
Zelf maken: 
Herfstslinger
Je kunt een herfstlinger maken 
met de mooiste herfstschatten 
zoals: kastanjes, eikeltjes,  
hazelnoten, bolsters, bladeren,  
de ‘helikoptertjes’ van de  
esdoorn of lampionnnetjes van 
een lampionnenplant. Hang de 
slinger op in huis voor een fijne 
hefstsfeer.

1. Verzamel mooie herfschatten. 
2.  Prik er een gat in met een 

naald. (laat kinderen dit niet 
zelf doen, ze kunnen in hun 
vingers prikken)

3.  Maak een knoop aan de eind 
van een mooie draad en rijg de 
herfstschatten eraan met een 
naald. Laat kleine kinderen 
liever werken met een stompe 
naald.
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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

Rochus Rommelmarkt:
de speeltuin als marktplaats 
voor jong en oud
Eén keer per jaar verandert de speeltuin in een ware 
marktplaats. Ook dit jaar zorgde de Rochus rommel-
markt voor veel bedrijvigheid in onze buurt.
Buurtbewoners hadden hun kans gegrepen om zich te 
ontdoen van alles waar ze thuis geen gebruik meer 
van maken. Bezoekers kwamen langs om hun slag te 
slaan en om onder elkaar te zijn. 

Het aanbod aan koopwaar was overweldigend en ook de pre-
sentatie was vaak niet mis! Kleding voor volwassenen en kin-
deren, veel speelgoed, boeken en andere curiosa: je kunt het zo 
gek niet bedenken of  het was te vinden op de markt. 

Damesslips, overzichtelijk gepresenteerd aan een waslijn, trok-
ken de nodige aandacht. Ook opvallend was het ruime aanbod 
aan de boeken van Sonja Bakker, die in verschillende talen te 
vinden waren. Zouden de boeken hun werk gedaan hebben en 
niet meer nodig zijn of  had ook Sonja niet voor blijvend resul-
taat kunnen zorgen?! 

Hongerig geworden van het struinen langs de kramen?
Geen probleem, want ook voor de inwendige mens was er voor 
ieder wat wils. De pizza’s uit de steenoven van Carina’s Cucina  
vielen goed in de smaak, net als de worstenbroodjes van stads-
bakker Broodt. ’t Hoefke had haar terras geopend en serveerde 
heerlijke biologische appeltaart. En ook op de markt was appel-
taart te koop, hier met Romerohofse appeltjes.  Het was  heerlijk 
smullen van de zelfgebakken en versierde cupcakes van Juul en 
Indy.

De rommelmarkt is niet alleen voor volwassen buurtbewoners; 
ook veel kinderen hadden hun weg gevonden naar de markt. 
Ofwel om speelgoed waar ze niet meer mee spelen te verkopen, 
of  om nieuw speelgoed voor een zacht prijsje te kopen. Of  mis-
schien allebei?! Ze vermaakten zich in ieder geval prima met  
(onder)handelen, smullen en spelen op de toestellen.

Het is organisatoren Laura en Rian, die zelf  ook op de markt te 
vinden waren met een kraam, gelukt om onze buurt weer een 
mooie dag te bezorgen. Dank daarvoor! 



• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
Maandag t/m Zaterdag

Schoonheidssalon

studio
A

Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24
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4 oktober
Donderdagavond omgeving stads- 
wandelpark melding van schennispleger 
op fiets die achter de melder aanfietst.
30/40 jr slank, zw krull haar.

5 oktober
Zojuist gestolen vanaf  de hoefkestraat 
een opvallen moederfiets met bl/wt  
gebloemde tassen en gazelle herenfiets 
met voorzitje.

6 oktober
Rustig nachtje geweest in Stratum geen 
bijzonderheden.

13 oktober
Vanavond de eerste scooterrijders die 
graag op onze rollenbank willen ivm  
vernieuwde regeling snelheid(WOK).
Aanmelden kan nog via twitter

21 oktober
Inmiddels 4 autobranden geweest in alle 
omg. Gerardusplein/Mimosaplein.
Poging gedaan via achterzijde. Bel bij  
verdachte situatie

Onze buurtagent, 
Erwin van Melis, 
heeft aangegeven 
dat we het nieuws 

over onze wijk vanuit de politie 
Brabant Zuid-Oost via zijn twitter-
account kunnen volgen. 
Vandaar dat we de tweets van  
de laatste maanden hieronder 
verzameld hebben.

[      ]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

Whazz
Dah?
Is het een inbreker, zo 
midden op de dag? 
Een vertegenwoordiger 
in stofzuigers?

Nee, de aanleg van glasvezel 
is in volle gang. Hier is ie aan 
het werk om de kabel bij u 
binnen aan te sluiten!...

van de Buurtagent

I:  Is iemand z’n fret kwijt? Die liep net bij ons door de tuin! 
   (Of  leven fretten (frets?) ook in het wild in de Rochusbuurt?)

S:   Wilma zal hem wel kwijt zijn, liep dino er ook bij? Maar zou best kunnen hoor 
dat die inmiddels ook in het ‘wild’ leven hier en vanuit het park komen of  zo.

  Op de Jorislaan onder het dak heeft ook ‘iets’ gezeten wat de isolatie weg-
  geknaagd heeft. En in de tuinen daar zitten ook kikkers zelfs die omheind zijn 
  met gemetselde muren. Wildlife genoeg in the city.

J:  Wel eerst voorwassen, anders doet de fret het niet.

D:  K. had ook zo iets bij ons in de tuinen gezien, maar dat was bij nadere bestude-
ring een bunzing.

K:   Klopt!! ben ik toch niet blind geweest. Een fret is een tamme bunzing! Bruin, 
met witte tekening op zijn kop? Blijft hij toch in de onze tuinen.

K:  zoiets?

I:  Ja, die! Gezellig, zo’n buurthuisdier. 
  En we noemen ‘m Oster. Fret Oster.

J:  Oster de BuurtBunzing

K:   Dus let op kippen, konijnen, cavia’s en ander klein grut..... 
binnenhouden!

I:  H., L. ...binnenblijven!

L:  Okee okee omdat jij het zo aardig vraagt I. ga ik vanavond 
niet tot vier (vijf ! Wintertijd!) uur dansen op het biljart.

  En blijf  keurig thuis. Heeft er nog iemand iets te lees,
  Libelle of  Margriet leesclub tips hebben mijn interesse.

Roddel en achterklap



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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GLOW tijdens het 
RunningDinner
Eindhoven staat vanaf  8 november in het teken van GLOW, maar in de 
Rochusbuurt waren een week eerder al bijzondere lichtobjecten te 
bewonderen en te nuttigen tijdens het Running Dinner. 

Running Dinner: de jaarlijks terugkerende activiteit waarbij 
buurtbewoners bij en met elkaar dineren. In totaal bestaat het 
diner uit drie gangen, steeds op een ander adres en met andere 
tafelgenoten. Dit jaar was het thema van Running Dinner dus 
GLOW.

Buurtbewoners hadden niet alleen hun best gedaan om een  
lekker maal aan hun buren voor te schotelen, ook was veel  
aandacht besteed aan het thema. Huizen en gerechten waren 
uitgerust met bijzondere verlichting en glowstaafjes. Sommigen 
hadden het thema verwerkt in de bereiding van hun gerecht, 
door gebruik te maken van een buitenoven of  barbecue. 
Anderen hadden hun gerecht letterlijk verlicht!

Zoals ieder jaar was er ook nu een geheime locatie waar alle deelnemers na het toetje 
samenkomen om na te praten, voor een kop koffie of  thee of  liever een alcoholische 
versnapering. Dit jaar verraste de organisatie met een bezoek aan het ‘anders uitgaan’ 
bij Aquamarijn. Voor velen een bekende locatie, waar ze (naar eigen zeggen) nog 
nooit geweest waren. Een soort van guilty pleasure! Na wat aftasten en een paar 
inmiddels lauwe biertjes later (Aquamarijn kreeg het bier niet meer gekoeld) werden 
de schoenen uitgetrokken en waagden sommigen zich op de dansvloer. 

Om twaalf  uur ging de bierkraan bij Aquamarijn dicht en werd het feest verplaatst 
naar het andere eind van de Rochusstraat bij Rick en Marjolein. Bij hen thuis 
ontstond nog een bruisende after party!

Wat was het weer fijn het Running Dinner!
Veel dank aan Jan, Suzanne, Bert en Daniëlle
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 Rochus Culinair...

  Elke vrijdag wordt de Buut van 
16.00 tot 19.00 uur voor alle 
buurtbewoners opengesteld voor:

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!

  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 800 stuks in  

de Rochusbuurt.

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

en Koert Linders

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:  Paul van Vorstenbos

Produktie:
Puntscherp

Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
Dinsdag 4 en 18 november, 2 en 16 december

Groene bak
Dinsdag 11 en 25 november, 9 en 23 december.

Oud papier
Woensdag 5 en 19 november, 03 en 17 december

Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Wist je dat er iedere vrijdag ochtend 

tussen 10.00 en 12.00 uur een 

weekmarkt is in de Wilgenhof aan  

de Schalmstraat.

Er staan verschillende kramen o.a. (spelt)brood 

van het Wasven, groente en fruit, sieraden

  Grijs, groen en papier

  Weekmarkt in de Wilgenhof

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

 beschik
baar voo

r 

vergader
ingen en

 activite
iten. 

Info: rochusbuiurthuis@gmail.com

zaterdag 29 novembervan 14 tot 17uur

Jaaah
De herfst is begonnen!

We gaan weer FRITZEN!
Komt allen, vanaf as. maandag OM de week in De Buut vanaf 19.30 uur10 november

24 november
8 december

Ingrediënten :
•	 2	knoflookbollen,	zonder	buitenste	velletje 

•	 5	el.	olijfolie 

•	 2	takjes	tijm 

•	 1	pompoen 

•	 2	uien,	gesnipperde 

•	 1	tl.	koriander,	gemalen 

•	 1.2	l.	boullion,	Kip 

•	 3	el.	oregano,	verse,	fijngehakte 

•	 Peper,	zwarte,	gemalen 

•	 Zeezout 

•	 4	tomaten 

•	 1	paprika,	rode,	van	de	zaadjes	ontdaan 

•	 1	peper,	rode,	verse,	van	de	zaadjes	ontdaan 

•	 3	el.	olijfolie,	extra	vergine 

•	 1	el.	Balsamicoazijn

Repair CafeDit is een heerlijke soep. De pikante tomatensalsa 
geeft deze zoete pompoensoep wat textuur

BEREIDING
1.  Verwarm de oven voor op 220 graden. Leg de knof-

lookbollen op een stuk aluminiumfolie en giet de helft 
van de olijfolie erover. Voeg de tijm toe en vouw de folie 
om de bollen. Leg het pakketje met de pompoen op een 
bakplaat en bestrijk de pompoen met 1 eetlepel olijfolie. 
Voeg de tomaten, paprika en rode peper voor de salsa 
toe.

 
2.  Rooster de groenten 25 minuten en neem de tomaten, 

paprika en rode peper uit de oven. Verlaag de tempera-
tuur to 190 graden en rooster pompoen en knoflook 
nog 20-25 minuten tot de knoflook zacht is geworden.

 
3.  Verhit de rest van de olie in een grote, zware koekenpan 

en fruit de uien met de koriander ca. 10 minuten of  tot 
ze zacht zijn geworden.

 
4.  Verwijder het vel van de paprika en rode peper en  

pureer ze met de tomaten en 2 eetlepels olijfolie in een 
keukenmachine of  blender. Roer de azijn erdoor en 
breng de salsa op smaak. Voeg desgewenst nog wat olie toe.

 
5.  Knijp de teentjes geroosterde knoflook uit de velletjes 

en voeg ze toe aan de uien. Schep het vrchtvlees van de 
pompoen uit de schil en doe het in de pan. Voeg de 
bouillon, een halve theelepel zout en flink wat peper 
toe. Breng de soep aan de kook en laat 10 minuten zacht 
koken.

 
 
6.  Voeg de helft van de oregano toe en laat de soep iets  

afkoelen. Pureer de soep, zonodig in porties, in een  
keukenmachine of  blender tot een romige soep. U kunt 
de soep ook door een fijne zeef  drukken.

 
7.  Verwarm de soep weer in een schone pan, maar laat 

hem niet meer koken. Breng de soep eventueel nog op 
smaak met peper en zout. Schep de soep in voor- 
verwarmde soepkommen. Voeg wat tomatensalsa toe 
en strooi de rest van de oregano erover. 

 
Serveer meteen en smakelijk eten!

Pompoensoep met geroosterde knoflook (4 personen)
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- Hoe vind je de communicatie naar de wijk (website, Facebook, krantje)?

- Ben je bekend met het buurthuis?
- Zo ja, kom je er wel eens?

- Ken je de activiteiten die georganiseerd worden en de werkgroepen die er zijn? 

- Neem je er wel eens deel aan?

- Vind je het belangrijk dat deze er zijn?

- Zijn er andere activiteiten die je leuk zou vinden voor in onze buurt?

- Heb je wel eens activiteiten mee georganiseerd?
- En zo nee, zou je dit wel willen doen?

Mogen we je gegevens hebben om een lijst met mensen te maken die graag meer 
kleur aan de wijk willen geven? In welke vorm dan ook.

Naam:
Adres:
Email:
Telefoonnummer:

- Algemene opmerkingen:

ROCHUSNIEUWS
Buurtkrant van de Rochusbuurt in Eindhoven
rochusnieuws@gmail.com

De Rochusbuurt, wat een heerlijke buurt om in te wonen.

Deze staat bekend om de dorpse sfeer, betrokkenheid naar elkaar, ons buurtkrantje, 
de leuke activiteiten die georganiseerd worden...
Centraal in de wijk staat ons buurthuis ‘De Buut’.
Van hier uit worden op dit moment verschillende activiteiten (buutvrij, repair cafe, 
fritzen,...) georganiseerd maar er is nog genoeg ruimte en behoefte voor nieuwe 
ideeën en mensen.
We zijn op zoek naar een antwoord op de vraag: In welke mate en vorm de mensen 
in de buurt betrokkenheid zijn en of  ze zelf  meer kleur aan de wijk willen geven.

Via deze enquête willen we je uitnodigen om jouw stem te laten horen!!

Over een week komen we bij je langs om deze enquête op te halen.
Mocht je ons missen kun je deze in de brievenbus van de Buut posten (kruispunt  
Sint Rochusstraat/Hoefkesstraat)

Dankjewel! Laura, Sabine en Carlijn 

Opsporing gezocht!


