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De Boom

13 jaar geleden kwam ik in de Hoefkestraat wonen. Een enorme boom
(populier) stond in de tuin. Volgens de bewoners werd er elk jaar door
een boomchirurg gechecked en de boom was kerngezond.
Al die jaren heb ik een haat-liefde
verhouding gehad met de boom. Een
schitterende boom, 30 meter hoog groen,
in een dichtbevolkte wijk, een magneet
voor heel veel soorten vogels. Zwermen
staartmeesjes, vinken, merels, kool- en
pimpelmeesjes, boomkruipers, winterkoninkjes, roodborstjes enz enz. Zelfs een
specht kwam soms beschutting zoeken.
In de winter kaal, soms beladen met
sneeuw, in de zomer vol met blad, er was
altijd van alles te zien.
Helaas blijft zo’n boom maar groeien.
De boom werd groter en breder. De
poort van de buurman werd omver geduwd. Als het hard waaide kon ik niet
slapen en keek ik ongerust naar de boom
of het wel goed ging. Uren lang huiverde
ik bij de vervaarlijk ombuigende takken
en de enge geluiden van de krakende
boom. De achterburen kwamen aan de
deur, dat er voor de 4e keer een tak van
de boom door hun kas heen was gevallen. En we zaten een keer rustig buiten
koffie te drinken toen er een tak (4,5 meter lang!) aan de achterkant van de boom
naar beneden kwam gesuisd. Gelukkig
zat er niemand, maar we vonden het
genoeg geweest, de boom werd te
gevaarlijk voor de buurt, hij moest weg.
Alleen was dat makkelijker gezegd dan
gedaan. Verschillende mensen kwamen kijken, maar niemand durfde de klus aan. Veel
te dicht bebouwd rondom, er kon geen tak
vallen. Uiteindelijk wilde een boomrooibedrijf de klus klaren. Geen probleem,
telescoopkraan in de straat, parkeerplaatsen
vrij houden, en de boom zou in delen over
de huizen afgevoerd worden.
Wat een spektakel, met vakmensen!
17 september werd om kwart over 7
begonnen. Om kwart over 11 stond er
alleen nog een stam van 2 meter! De
boom had inmiddels een doorsnede van
3 meter en was onderin aan het rotten.
De onderste 3 meter had een holte van
1 meter doorsnede.
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Daarom was de boom blijkbaar zo snel
in de breedte gegroeid. Hij was nog heel
erg gezond en zou waarschijnlijk nog
jaren hebben kunnen blijven staan.
Ik ben opgelucht dat de boom is
omgezaagd. Weer rustige nachten tijdens
de storm, ook voor de buren. Maar ik zal
hem wel echt missen, adieu geweldige
boom, heb ontzettend van je genoten!
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De blaadjes zijn van de bomen, Sinterklaas en zijn pieten zijn in het land
en aan de lijn denken hoeft even niet, want dat zie je toch niet in zo’n
dikke kabeltrui. Kortom, de gezelligste tijd van het jaar breekt aan!
Alleen maar gezellig? Nja… Ook druk!
Want manmanman, wat moet er nog een hoop gebeuren. Er moeten surprises
gemaakt worden met “pakkende” gedichtjes. De eeuwige twijfel: hoe gênant mag het
daarbij worden? Mag het al gaan om die dronken flirt van ome Henk, of is dat niet
leuk voor tante Ans? Dan het uitonderhandelen van de kerstplanning. Hierbij geldt:
alleen Eerste Kerstdag is écht Heel Erg Belangrijk. Dus, wie van de (schoon)ouders
valt dit jaar die eer ten beurt dat we aanschuiven bij de kerstdis? En dan het liefst nog
met de hele familie. Inclusief aanhang. Het wordt al snel een hele spaghetti van
familieverbandjes… “Vorig jaar vierden we het al bij jouw ouders, dus nu zijn de mijne
aan de beurt”. “Nee schatje dat kan niet, want de broer van de man van Mieps is dan
net in Nederland en die kan alleen eerste kerstdag komen en wat zou het leuk zijn als
we dan allemaal samen zijn”… De sfeer wordt al iets minder. Dan nog Oud en
Nieuw… het liefst hou je alle opties zo lang mogelijk open. Want als je je “te vroeg”
vastlegt kan er zomaar, op het allerlaatst, een heel leuk feest op je pad komen. Maar
ja, dat kan dan niet, want je hebt al toegezegd dat je naar de buren gaat en die kun je
niet met een leeg huis laten zitten. Te lang twijfelen is ook riskant, want misschien
hebben de buren inmiddels een volle bak aan visite in het vooruitzicht. En nu je zo
lang zuinigjes op hun uitnodiging hebt gereageerd hoeft het eigenlijk al niet meer.
Waarschijnlijk herkennen alleen de vrouwen zich in dit stukje. De heren zullen
denken: wat een gezeur! En terecht natuurlijk. Tijd om te relaxen dus. Chocola helpt
daarbij heel goed. En een wijntje (dat mag, want ergens in de wereld is het namelijk
al zes uur ’s avonds). En het Rochusnieuws. Voor je het weet is het januari. Dus geniet er nog maar even van. Met het vooruitzicht dat je deze maand lekker uit de band
mag springen. Want in januari ga je vol goede moed aan de slag in de sportschool!
Waar het eerdere jaren alleen bij een voornemen bleef en je een te duur abonnement
en idem kek sportpakje aanschafte ga je het vanaf 2 januari gewoon doen. Echt waar.
Echt...

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel. nr. 14040

Fritzen
Elke Veltman &
Femke Klinkenbijl

info@atelierfritz.nl

De redactie

Kopij voor het Rochusnieuws?
Eind Januari van volgend jaar verschijnt nummer 150 van deze
buurtkrant! Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 5 januari a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Het mondzorg team
+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit
+ Tandarts voor algemene tandheelkunde
+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit
+ Tandtechnicus reparatie kunstgebit, kronen en bruggen

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25
E: info@gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl
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Stadsnatuur
Als bewoner van de Rochusbuurt geef ik de vogeltjes
zonnebloempitjes, die vinden ze heerlijk!
Tot mijn verbazing zag ik op 11 juli een roodbruin staartje,
en jawel hoor een eekhoorntje klom in de standaard waar het
voerhuisje hangt en smulde lekker van de pitjes. 3 keer per
dag kwam hij terug, zelfs in de stromende regen. Na een paar
dagen zag ik een 2e staartje, en samen om de beurt de paal in
en lekker pitjes eten. Toen die op waren werd het papegaaienvoer dat was een smulpartij waar alle vogeltjes aan meededen. 2 weken heb ik van ze kunnen genieten, maar toen liet
een nieuwe kat zich zien en zijn ze niet meer terug geweest.
En dat langs een drukke weg en in de stad.
De groene kikker zit al 4 jaar in mijn tuin en zijn vriendje is
maar een jaar te zien geweest. En dat zonder vijver !!
En dat in de Rochusbuurt, een fijne buurt om in te wonen.
Rieky

Afscheid van Ine en Henk
Soms is een afscheid ook een moment van heerlijk
terugblikken. Om dat goed te doen, nodigde de
redactie van het Rochusnieuws ook oud-redactie
leden uit bij het afscheid van Henk en Ine.
In de Caravelle werd geklonken op mooie jaren. Albert, José en
Helen namen de uitnodiging als oudgedienden ook aan.
Verhalen werden gedeeld over het ontstaan van het
Rochusnieuws, geroddeld over vermeende gebeurtenissen en
getoast op het afscheid van Ine en Henk. Na een kort speech
waarbij Henk en Ine uitgelicht werden als twee warme en
betrokken buurtgenoten, kregen ze de foto uit de vorige
Rochusnieuws ingelijst aangeboden. Ook hun kinderen waren
daarbij aanwezig.
Nogmaals werden ze bedankt voor hun jarenlange inzet voor
de Rochusbuurt.

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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JOBO 2015

(Jorislaan borrel, gehouden op 18/10 2015)

Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseerde
de Jorislaan hun ´borrel´ in café Strauss. Enkele bewoners van die straat namen hiervoor het intiatief.
In zijn welkomsspeech noemde Bart van Vlokhoven, een van
de initiatiefnemers, de opkomst voor deze borrel, het ´mooiste
compliment´ voor de organisatie. Er waren nieuwe gezichten,
mensen die nieuw in de straat kwamen wonen en vele bekenden, die nieuwsgierig waren geworden door de enthousiaste
verhalen van vorig jaar. Alle bewoners van beide zijden van de
Jorislaan waren uitgenodigd, dus ook die van de ´overkant´.
Bart vervolgde: “Vorige keer heb ik kort gesproken over de
warme en de koude kant. Maar dat is natuurlijk allemaal
subjectief. Laat ik het dit keer bij de feiten houden. Er bestaat
geen warme of koude kant, maar er bestaat wel een even en een
oneven kant. Laat ik de twee kanten niet tegenover elkaar
zetten – het idee van deze borrel is toch een samenzijn van
beide kanten!”
Dat werd luid onderscheven! Grappig was dat ieder zich
voorstelde met de naam, gevolgd door het huisnummer, welke
meteen aanleiding was voor een kort orienterend gesprekje!
Er werd nog lang doorgeborreld wat waarschijnlijk aanleiding
is voor de initiatiefnemers om het volgend jaar weer opnieuw
te gaan proberen?!
Leuk detail: er waren opvallend vaak geluiden te horen of
de ‘oneven’ kant van de Jorislaan ook het krantje mocht
ontvangen, aangezien ze wat betreft de buurt ‘nergens bij
hoorden’. Wellicht kan dit door de redactie worden
overwogen?
Bedankt voor de organisatie!
Henk Aarts (nr. 18)
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Repair Cafe Stratum

Een lichtend voorbeeld in
deze donkere dagen
Duurzaamheid met grote D, dat is waar de vrijwilligers van het Repair
Cafe Stratum voor staan. Zeker nu de Kerst er weer aan komt, worden
we weer kooplustig en overladen met cadoos die de cadoos van vorig jaar
overbodig maken.
Een nog nieuwere internetradio, een nieuwere
slowjuicer, een zelf-lezend leeslampje slechts een
greep uit het nieuwe onmisbare vernuft dat elk jaar
onder de kerstboom belandt. En elke keer sta ik
weer met een glimlach te kijken waarmee bezoekers
van het cafe komen ter reparatie. De transistorradio, de blender en het nachtkastje lampje zijn
slechts enkele voorbeelden die een pep-talk krijgen
tijdens de repareersessies van Repair Cafe. Niet
iedereen verruild zijn huisraad eens per jaar.
Hollandse zuinigheid blijkt nog niet verdwenen, en
zou als cultureel erfgoed bij de VN kunnen worden
aangemeld, ware het niet dat zaken die op een voetstuk worden gezet, vaker de zwarte piet krijgen
doorgespeeld. Nee, Repair Cafe Stratum kabbelt
vrolijk door. Met vorige keer als hoogtepuntje een
reparatie van een draaiorgeltje. Zo’n kleintje die je
voor op de buik hangt, waaraan je met een stabiele
rustige hand draait, en met de andere hand het centenbakje vasthoudt. Een authentiek Hollands
geluid. Toch bleek dat ‘vroeger was alles beter’ niet
altijd van kracht is. Bij nader inzien bleek in de
draaiorgel een cassetterecorder verstopt te zitten,
met speakers. De oude orgelpijpjes bleken ooit
vervangen door ‘duurzame’ geluidsrecorder. Welke
verklaring van het woord ‘Duurzaamheid’ hierbij
van toepassing was, leek me even onduidelijk.
De man was echter nog niet uitgespeeld, met het
orgel, en de reparateur-vrijwilligers gaven het orgel
een revitalisering. Het orgel ‘draaide’weer.
Het Repair Cafe draait ook door in het nieuwe jaar.
In december is er geen Repair Cafe ivm Kerstmis.,
maar in 2016 zijn we weer open op de laatste
zaterdag van de maand.
Ook iets gekapot gegaan tijdens de Kerstvakantie,
of toch afgezien van de nieuwe aankoop huisraad
en besloten tot reparatie? Kom dan naar Repair
Cafe Stratum, zaterdag 30 januari en 27 februari,
van 14 tot 17uur. Wij staan klaar voor uw kapotte
spullen!
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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.
Dit keer is Miga van Pelt in gesprek met Joep Wetzels.
Wat zijn je hobby’s?

voetbal

Wat is een goede/slechte eigenschap?

Ik kan goed rekenen en knutselen vind ik niet leuk.
Van welke muziek hou je?
Wie ben je?

Drummen vind ik mooi.

Hou oud ben je?

Vind je de Rochusbuurt leuk
om in te wonen?
Waarom?

Joep Wetzels
6 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

Mijn papa heet Rik, mama heet Ellen en mijn
broertje heet Oskar en is 4 jaar
Naar welke school en klas ga je?

Ik zit op de Hasselbraam in groep 3
Wat is je lievelings:

Les: Gym
Eten: frietjes met ketchup
Vakantieland: Frankrijk, daar gaan we altijd
naar de camping, en Lanzarote, daar hebben
opa en oma ons vorig jaar mee naar toe
genomen en volgend jaar weer!
Snoep: snoepzakje met winegums
Kleur: oranje
Dier: poes
Tv-programma: Walking with the dinosaurs
Waaraan heb je een hekel?

Stampot eten..

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

Ja, we wonen vlakbij de school en veel spleeltuintjes
en het park waar je kunt voetballen.
Wat wil je later worden?

Voetballer bij PSV.

Wie wil je de volgende
keer in de kidstalk?

Pieter van der Leegte uit groep 4, daar zal ik mee in groep
1/2 en voetbal ik nog steeds wel eens mee.
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Kinderpagina!!
RARARAraadsel

Vraag: Waarom krijgt Amerigo nooit een parkeerbon?
Antwoord: Hij heeft geen ruitenwissers om de bon achter te plakken.

Hoeveel Pieten tel jij?

Pepernoten
Ingrediënten:
- 200 gram bloem
- 150 gram stroop
- snufje zout
- ½ theelepel bakpoeder
- 2½ theelepels kaneelpoeder
- 1 theelepel nootmuskaatpoeder
- ½ theelepel korianderzaadpoeder
- 1 theelepel kruidnagelpoeder
Bereidingswijze:

De oven moet je voorverwarmen op
160ºC. Doe de bloem samen met het
bakpoeder in een kom. Voeg al roerend
de stroop en de specerijen toe. Roer alles
goed door elkaar totdat alles gelijkmatig
verspreid is het deeg stevig is.

Help Piet de weg te
vinden naar de pakjes

Maak van het deeg allemaal kleine bolletjes door een stukje deeg tussen je
handen in rond te wrijven.
Smeer een bakblik in met boter. Duw de
bolletjes deeg plat op het bakblik.
Als alle bolletjes op zijn doe je het
bakblik ongeveer 15 minuten in de oven
tot de pepernoten lichtbruin en gaar zijn.
Je kan controleren of het gaar is door er
met een vork in te prikken. Als er geen
deeg aan de vork blijft plakken zijn de
pepernoten goed gaar.

Wie helpt Piet naar de
schoorsteen?
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Rochus Running Dinner 2015
Na een goede en vooral erg gezellige voorbereiding met een
gloednieuwe organisatie was het de eerste zaterdag van november
dan weer zover: Rochus Running Dinner.
Het thema was dit keer “kroakhelder”, alvast een
mooie hint naar onze eindlocatie maar niet iedereen vond het thema even gemakkelijk. Toch
deden er weer ruim 30 stellen mee. Niet alleen
maar oude bekenden maar ook nieuwe bewoners
waren van de partij. Zaterdag overdag werd er al
druk gekookt om zeker zestig buikjes te voorzien
van de meest lekkere versnaperingen. Velen
kwamen elkaar die dag in de Jumbo tegen en
werd er al stiekem gespiekt in de boodschappenwagentjes… wat zou er allemaal gekookt worden
en bij wie gaat er gegeten worden? Op Facebook
worden gemiste ingrediënten en mislukte
gerechten gedeeld. Veel mensen kunnen de
rondgebrachte envelopjes maar net dichtlaten,
de nieuwsgierigheid krijgt bijna de overhand.
Om 18.15 uur mag de eerste envelop dan
eindelijk open gemaakt worden en is het druk in
de buurt… op zoek naar het juiste adres! Bij
aankomst blijkt dat veel mensen een helder
soepje niet origineel genoeg vinden… Zo werd
er bij Jan en Suus een “dinner in white”
geserveerd… alles was wit en de gasten werden
voorzien van een heuse “operatiekamer outfit”,
het mondkapje moest uiteraard wel even
afgedaan worden. Anderen mochten naar de
mooi verbouwde blauwververij om daar te
genieten van een heerlijke salade. Na vele lekkere
gerechten en vele wijntjes en biertjes en af en
toe even de benen strekken is het tijd voor de
laatste gang.

Een aantal mensen worden ontvangen door
een Chinese studente in de Hertogflat, haar
chocoladetaart was helaas mislukt maar de
slagroomtaart, de donuts en de “sisi zonder
bubbels” waren heerlijk!! Om 21.45 UUR mag
de laatste envelop open. Er moet een rebus
opgelost worden om te weten waar we elkaar
treffen voor nog een gezellige “afterparty”
en gelukkig weet iedereen ‘Burgers’ op de
Hertogstraat te vinden. Iedereen blijkt nog
genoeg plek te hebben voor een aantal biertjes
of wijntjes en er wordt met veel lof gesproken
over alle heerlijke gerechten! Uren later worden
de laatsten Burgers “uitgeveegd” waarna sommigen met elkaar toch nog even éen laatste biertje
drinken bij iemand thuis. Het was weer gezellig
en wat is het een mooie manier om buurtgenoten
te leren kennen en stiekem ook om bij je buren
binnen te kijken. Voor herhaling vatbaar?
Zet dan 5 november 2016 alvast in je agenda!
Yolande, Bert, Ellen & Rick
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Nachbarn aus der heimat
We zijn alweer in de herfst en een lange hete en droge zomer hier in Dresden ligt
achter ons. Allemaal heel spannend is het niet aangezien we hier als gezin ook ons
normale ding doen zoals werken en naar school gaan maar de afgelopen 9 maanden
is er toch weer een hoop gebeurd.
Cato heeft de Vorschule afgesloten voor de zomervakantie, want hoewel ze pas op 2 September 6 is
geworden, hebben we toch besloten dat ze naar de
Grundschule zou gaan. De ´Einschülung´ op de
basisschool is in het oosten van Duitsland een grote
happening. De nieuwe scholieren worden op de
zaterdag voor de eerste officiële schooldag welkom
geheten op school met een geheel programma
verzorgt door de 4. Klasse. In dit geval was het dus
Eva die voor Cato optrad wat natuurlijk voor beiden erg leuk was. Hele families met opa´s en oma´s,
vaders en moeders, broers, zussen, neven en nichten
zijn allemaal aanwezig en op hun mooist gekleed.
Na het programma op school gaat het thuis nog
verder met eten en drinken en cadeautjes voor de
nieuwe scholier. Cadeautjes worden verpakt in een
Zückertüte zoals je op de foto bij Cato kunt zien en
de hele dag zie je dan ook families met kinderen met
Zückertüte door de stad lopen. Aangezien wij zelf
niet de familie over de vloer hadden hebben wij het
samen met een ander nederlands gezin die ook een
nieuwe ´Einschüler´ hadden en onze duitse buren
gevierd. Het was een lange gezellige dag en uiteindelijk hebben we nu dus 3 leerplichtige kinderen.
Eva zit intussen in de 4. Klasse en dus het laatste
jaar van de basisschool. We zijn benieuwd naar hoe
haar zal vergaan want ze is het jaar goed geëindigd
nadat ze in het begin toch wel wat problemen had
met concentratie en de taal. Maar het lijkt nu een
stuk beter te gaan en ze wordt al een hele meid.
Volleyballen doet ze fanatiek en gezien haar lengte
lijkt dat een prima sport voor haar te zijn.
Pepijn heeft het schooljaar ook goed afgesloten en
mag trots zijn op wat hij bereikt heeft. Het was al
een klein wonder dat hij na 1 jaar Duitsland naar het
gymnasium mocht en is nu naar de 6. Klasse met
een prima rapport. Met Duits, Engels en Latijn op
school en Nederlands thuis ontwikkelt hij zijn talen
prima en vanaf de 7. Klasse komt daar nog een taal
bij , waarschijnlijk Russich (!) of Frans.
Begin Augustus zijn we met zijn 5-en nog een week
naar Krakau in Polen geweest. Krakau in het bijzonder maar ook Polen in het algemeen is ons goed
bevallen. De kathedraal en de burcht, het huis van
voormalig paus Johannes Paulus II, een schitterend
plein en vooral veel leuke oude straatje met mooie
huizen maakt het een prima verblijf. Op 15 minuten
rijden liggen (oude) zoutmijnen die een complete
wereld onder de grond vormen. Daarnaast zijn we
nog in Auschwitz geweest wat een diepe indruk
nagelaten heeft. Het is niet te bevatten wat er daar
in de 2e wereldoorlog allemaal gebeurd is.

Ondanks dat een groot deel van de crematoria en
gaskamers zijn afgebroken blijft het onvoorstelbaar
wat je er allemaal ziet. De rechts extremen die de
laatste tijd weer de kop op steken met hun protest
tegen de huidige vluchtelingenstromen, zouden
verplicht een bezoek aan Auschwitz moeten brengen, en dan denk ik dat er een hoop afhaken. Over
die protesten de volgende keer wat meer, want zelfs
in Nederland heeft Dresden een paar weken terug
het nieuws gehaald en dat was helaas niet positief.
Groeten van Fulco, Brigit, Pepijn, Eva en Cato
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Geknipt voor u...

Steun de Buut Eettafel
met uw stem!
Samen koken betekent ook dat er gezamelijke voorzieningen moeten komen.
De Buut Eettafel is een lokale activiteit die steun zoekt om
deze voorzieningen te verwerven via sponsoren. Uw stem kan
ons helpen. Buut Eettafel is een goed doel dat gesteund kan
worden door Stichting Specsaver Steunt indien het voldoende
stemmen krijgt.
Help ons, en ga naar http://stichtingspecsaverssteunt.
specsavers.nl/ en klik op alle goede doelen, Eindhoven,
Buut Eetafel of ga naar de www.Rochusbuurt.nl en klik op
de link, en stem!

[ ]
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

Schoonheidssalon

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

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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Uit je plaat op straat!
Onderdeel van Big Draw Eindhoven

Draw &
Food Fair in
de buurt
Bijna een week lang stond
Eindhoven in het teken van the Big
Draw tekenfestival. Een jaarlijks
internationaal festival, waarbij in
grote steden over de gehele wereld
getekend wordt.
Door heel Eindhoven werden activiteiten
georganiseerd, met als grote doel:
mensen aan het tekenen krijgen. Op de
zondag van werelddierendag, zitten
initatiefneemster Josje Godschalk en
Koert Linders als vroeg met tekenmateriaal klaar in de Buut. Josje heeft als
thema Food gekozen, en de tafel ligt vol
met groente en fruit.
Het zijn vooral de gezinnen met kleine
kinderen die binnen lopen. De kinderen
gaan ijverig aan de slag, waarbij de papa’s
en de mama’s vaak wat onwennig rondkijken. Tekenen is iets voor kinderen, lijkt
het. Het vergt vaak veel, om ook de ouders mee te krijgen, om te tekenen. Maar
eenmaal de schroom voorbij komen de
pareltjes opzetten. Vaak zijn ze zelf verbaasd over de kwaliteit van hun werk.
Tientallen mensen vinden de weg naar de
Buut, op de route door de verschillende
activiteiten van The Big Draw. Op het
einde van de middag, hangen de muren
van de Buut vol met tekeningen.Big
Draw in de Rochusbuurt was weer een
gezellige middag in de Buut die eindigde
in lange tafels buiten om vervolgens weer
aan te schuiven aan de Buut EetTafel.

Maandag t/m Zaterdag
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Spaanse geuren in de Buut
In het teken van Big Draw werd aansluitend op de
tekenmiddag het favoriete recept van Pierre, onze
chef van het kookteam, gemaakt.
Bijzonder was deze keer dat er ook meer mensen van buiten
onze buurt aanschoven. De uitnodiging stond op de flyer, dus
iedereen was welkom deze keer. En het was weer volle bak.
Paella, zowel vis als vlees, werd mooi geproportioneerd geserveerd. Vooraf een tapas, want dat hoort bij een Spaans geïnspireerd gerecht. Het kookteam, deze keer aangevuld met Paul en
Maureen, konden vele complimenten in ontvangst nemen.
Het blijft een prachtig gezicht; een volle buurt, alle tafeltjes gedekt en hongerige gezichtjes die verrukt kijken op de bordjes
die uitgeserveerd worden. Het is ook een samenspel, tussen de
gasten en de koks: iedere tafel haalt zelf de bordjes, en ruimt
ook af. En op het eind, staan achter de bar, in wisselende
bezetting de gasten mee af te wassen. Het brengt vooral gezelligheid, en de sfeer is daardoor gemoedelijk. Ook zin om een
keer te komen eten? Kijk dan elders in het Rochusnieuws voor
de volgende eettafel op 12 december.

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

pagina 14 | Rochusnieuws 149 | November 2015

Rochus Culinair...

Stamppot rodekool
	met tutti
frutti
Ingrediënten

1 zak tutti frutti (250 g)
1.2 kg vastkokende aardappelen 	
Rodekool (met stukjes appel (±500 g)) 	
1 el grove mosterd
3 el olijfolie
300 g schouderkarbonade (in 4 stukken)
Keukenspullen

grillpan,
pureestamper

Bereiding

Week de tutti frutti 25 min. in 500 ml heet water.
Schil ondertussen de aardappelen en snijd ze in stukken.
Kook ze in water met zout in 20 min. gaar. Verwarm de
rodekool in een pannetje op laag vuur.
Verhit de grillpan. Meng de mosterd met de olie en bestrijk
de karbonades ermee. Gril de karbonades in 12 min. bruin
en gaar. Keer regelmatig.
Laat de tutti frutti uitlekken. Giet de aardappelen af en
stamp ze grof met de pureestamper. Schep de tutti frutti
en rodekool erdoor. Breng op smaak met peper en zout.
Serveer met de karbonades.
Tip:

BUUT VRIJ
 lke vrijdag wordt de Buut van
E
17.00 tot 21.00 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!

Deze stamppot is ook lekker met gegrilde kalkoenfilet in
plaats van karbonades.
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Normandische keuken
spoelt aan in Buut
Op zaterdag 12 december zal de Buut EetTafel haar inspiratie uit de
Normandische keuken halen. Onze buurtgenoot Catharine Marie zal
haar Franse roots aan de Rochusbuurtgenoten laten proeven. Iedereen
die dat wil ervaren wordt uitgenodigd om zich in te schrijven voor deze
bijzondere ervaring.
Vanaf 18uur zal de Buut weer open zijn, waarna we om
18.30uur gezamenlijk aan tafel gaan.
Natuurlijk is samen eten, ook samen koken en samen
afruimen. Iedereen die het leuk vindt om mee te koken
kan zich ook aanmelden. Afruimen doen we samen,
natafelen ook ;-).
Schrijf je in op Buuteettafel@gmail.com. De kosten
zijn €6.50 (kinderen €4.-). Speciale dieetwensen kun je
ook kenbaar maken.

Kinder

Sinterklaarspuzzel

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11
12

13

14

15
16

17

BOBLINE
hair & beauty
18

19

Horizontaal

Verticaal

1
7
8
10
11
13
14
15
17
19

2
3
4
5
6
7
8
9
12
16
18

61A
het Geldropseweg
briefje wat je stuurt naar
Sint
5611
SE
Eindhoven
hoofddeksel van de Sint
T 040
211
57 38
lekkernij
voor- het
paard
F 040 - 291 24 67
de muts van Zwarte Piet
.. de hoge, hoge daken
het schip
van Sinterklaas
Openingstijden
det/m
knecht
Sinterklaas
di
dovan
9.00
- 18.00 uur
speelgoed
voor jongens
vrij 8.30
- 21.00 uur
zawoord
8.30voor
- 17.00
uur
ander
aankomst
de wandelstok van de Sint

www.boblinehairandbeauty.nl

viezigheid uit de schoorsteen
zo heet het paard van Sinterklaas
hardlopen van het paard
.... en zijn Pieten
speelgoed voor meisjes
erg zoete lekkernij
dat doen Zwarte Pieten graag
want al ben ik zwart als ....
plaats waar de schoorsteen staat
... december is het grote feest
daar word .. de deur geklopt
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

iviteiten
Agenda buurtact

oor
ikbaar v
is besch
n.
e
De Buut
it
ctiv ite
gen en a
in
r
e
d
.com
a
il
g
a
r
m
ve
is@g
sbuurthu
u
h
c
o
r
:
o
Inf

28 novembe
r: repair ca
fe
29 novembe
r: Sinterkl
aasfeest in
De Buut
12 decembe
r: 	Buurt Ee
ttafel,
“De Norman
dische keu
ken”
Iedere vrij
dag van 17
.00 tot 21.0
0 uur Buut
Vrij
Elke 1e en 3e
zaterdag va
n de maand
is er
“anders uit
gaan” in A
quamarijn
.
Van 19.00 t
ot 01.00 uu
r zijn er w
orkshops,
feelgoods
essies en D
J’s.

Hou de fac
ebook-pagi
na in de
gaten voo
r info ove
r
de nieuwj
aarsborre
l 2016!

Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan: Dinsdag 1, 15 en 29 december,
12 en 26 januari
Rochusbuurt: Dinsdag 1, 15 en 29 december,
12 en 26 januari

Groene bak
St. Jorislaan: Dinsdag 8 en 22 december,
5 en 19 januari, 2 februari
Rochusbuurt: Donderdag 10 en 24 december,
7 en 21 januari, 4 februari

Oud papier
Woensdag 2, 16 en 30 december,
13 en 27 januari

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

Weekmarkt in de Wilgenhof
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

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 600 stuks in
de Rochusbuurt.

Redactie:
Lisanne Aarts, Laura Janssen 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

