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Op 23 september 2008 kopte het Eindhoven dagblad al: 
‘GELDROPSEWEG WORDT LAAN’. Dit naar aanleiding van de 
presentatie in het stadhuis van de ontwikkelingsvisie opgesteld door 
stedenbouwkundig bureau Tarra, in opdracht van de gemeente 
Eindhoven: ‘Dat er iets moet gebeuren aan de winkelstraat, staat volgens bewoners en 
winkeliers buiten kijf. Van de Ven (Tarra):  
“De Geldropseweg mist nu duidelijk sfeer.” De brede weg fungeert nu als een barrière tussen 
de Iriswijk en de Rochusbuurt. In de plannen van Tarra wordt die barrière opgeheven door 
meer ‘doorsteken, verbindingen’ te maken.’

burgerinitiatief  te starten. Met dit burgerinitiatief  willen we het 
gemeentebestuur ertoe bewegen om de herinrichting van de 
Geldropseweg binnen enkele jaren te realiseren. Met een  
burgerinitiatief  kun je een kwestie rechtstreeks op de agenda 
van de Gemeenteraad zetten. Hiervoor zijn 250 geldige  
handtekeningen nodig. Ondertekenaars moeten in Eindhoven 
wonen, kiesgerechtigd zijn of  12 jaar en ouder. 

In deze buurtkrant tref  je daarom een formulier aan waarmee 
je kunt laten weten dat je dit initiatief  ondersteund. Deze  
formulieren kun je binnenkort inleveren bij een aantal winkels 
aan de Geldropseweg. Precieze inleverdata en -adressen staan 
op het formulier.

Namens de Rochusbuurtvereniging, Frank van der Laak

r 150

Burgerinitiatief:

Herinrichting Geldropseweg

Tarra heeft in 2008 bewoners, winkeliers, eigenaren, buurt- 
organisaties en allerlei andere belanghebbenden uitgebreid  
geraadpleegd. Er rolde een plan uit waar bijna iedereen enthou-
siast over was: Duidelijk afgescheiden rijbanen voor het auto-
verkeer. Voldoende langsparkeerplaatsen, afgewisseld met 
(echte) bomen! Vrij liggende fietspaden. En voldoende ruimte 
voor voetgangers met goede oversteekplaatsen.

Tot op heden is er verder niets met deze pannen gebeurd. Eerst 
moest gewacht worden op de realisatie van de nieuwbouwplan-
nen van Wooninc. op de Geldropseweg. Vervolgens werd er 
eindeloos gesteggeld over dat aanleg van een vrije busbaan.  
De herinrichting van de Geldropseweg staat nu op de agenda 
van de gemeente voor rond het jaar 2030.

Ondertussen blijft de huidige verschijningvorm van de 
Geldropseweg, tussen de kruisingen met de Vestdijk-
Hertogstraat en Gabriel Metsulaan-Sint Jorislaan, voor veel 
van de omwonenden,  bedrijven en passanten een doorn in het 
oog. Eén grote, grauwe, ruim 12 meter brede plaat van slecht 
onderhouden asfalt. Schamele en slecht onderhouden trottoirs 
aan weerskanten. Veel onoverzichtelijke uitritten. Ongelukkige 
geplaatste bushaltes. En weinig ruimte voor met name voet-
gangers en fietsers.

Dit is voor de Rochusbuurtvereniging, Stichting Irisbuurt, 
Bewonersorganisatie Cingelshouck en winkeliers van de 
Geldropseweg reden om de handen ineen te slaan en een 



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

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten 
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.

pagina 2   |   Rochusnieuws 150   |   Februari 2016

  Buurt-info

Kopij voor het Rochusnieuws?

Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen tel: 06 43 89 46 99 

Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

info@rochusbuurt.nl

www.rochusbuurt.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
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

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster tel. nr. 14040

Redactioneel: Hallo 150
Afgelopen weken zat ik gekluisterd aan de TV. De pijltjes vlogen om 
mijn oren als het ware, en getallen werden luidkeels omgeroepen. Van 
Gerwen, Barneveld en Klaasen vormden even het kloppend hart van 
kijksport minnend Nederland. Eigenlijk schaar ik darts meer onder de 
categorie 10km schaatsen, yoga en Bob Ross: meditatie TV. Ik word er 
rustig van. Maar nu het om finaleplaatsen ging voor Nederlanders werd 
ik ook even gegrepen door nationalisme en chauvinisme. 

Toen ik tijdens de redactievergadering de cijfers 150 voorbij zag komen, klonken  
ze virtueel luidkeels als ‘onehunderdandfifty’. Helaas, geen op stoelen staande  
juichende fans, geen bordjes met Rochusbuurt, geen tromgeroffel of  een ophitsende 
stevige beat. Niets, alleen even in mijn droomhoofd.
Terug bij de les, de vergadering, dacht ik aan de buurt, mijn buurt, jullie buurt, onze 
buurt. We zijn niet zo van de hoogtepunten; we kennen elkaar, weten van elkaar,  
helpen elkaar waar nodig. We vieren geregeld een feestje, drinken een biertje of   
wijntje samen, maar we doen vooral maar gewoon. Een dorps ‘doe maar gewoon’. 
150 maal het Rochusnieuws is daarom nog geen reden voor een feestje. Ik slik de 
‘onehunderdandfifty’ weg uit mijn keel. 
Op de terugweg naar huis groet ik de automonteur met de hond, de oudere dame 
met d’r hondje, de man met de hoed, de broer van de fietsenmaker en de buurthuis-
beheerder. En als ik door zou blijven rijden, zou ik nog vaak ‘hallo’ zeggen, misschien 
wel 150 keer. Of  meer. En elke keer word ik er blij van. Wel ‘eenhonderdenvijftig’ 
keer een klein feestje.  

Koert

Eind Maart verschijnt nummer 151 van deze buurtkrant!  
Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met dinsdag 2 maart a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.



Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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Nieuwjaarsreceptie
Een nieuw jaar is aangebroken en dus vinden buurtbewoners 
elkaar halverwege januari in de Buut om met elkaar te toasten 
op 2016. Volgens voorzitter Carlijn ’t Hoen een jaar van 
verandering, daarbij vooral doelend op de verbouwing van de 
Buut, die dit jaar op de agenda staat. 

Ondanks het ontbreken van een aankondiging van de nieuwjaarsrecep-
tie in deze krant, had menig buurtbewoner lucht gekregen van deze 
avond. Hadden zij de berichtgeving op facebook gevolgd,  de flyers in 
de buurt zien hangen of  was het mond op mond reclame geweest? Hoe 
dan ook,  de Buut was goed gevuld met bekende en ook minder beken-
de gezichten. 

Onder de minder bekende gezichten, enkele Iriswijkers, nieuwsgierig 
naar het wel en wee van de Rochusbuurt. Er werd gesproken over meer 
verbinding tussen de buurten. En er werd van gedachte gewisseld over 
meer uitwisseling van informatie tussen de redactie van het Rochusnieuws 
en de Iriskrant, het gezamenlijk burgerinitiatief  Geldropseweg en het 
samen organiseren van buurtactiviteiten.

Natuurlijk ontbraken de traditionele bubbels niet en was er het jaarlijkse 
presentje voor de vrijwilligers. Een feest der herkenning! Nieuw dit jaar 
waren de bitterballen van Suzanne uit de Airfryer, wat waren ze lekker!

Naar de winkel? Neem iets 
mee voor je buur!
Heeft u ze ook ontmoet? Die paar enthousi-
aste (ex-)studenten die deur aan deur gingen 
om te vertellen over de door hen bedachte 
app Winckle. Normaal gesproken ben ik niet 
zo van dat huis aan gedoe, maar oké, ik was 
die middag goed gemutst en de student 
lukte het blijkbaar om mijn  aandacht vast  
te houden. 

De student vertelde over een app die hij samen met 
huisgenoten ontwikkeld had en nu onder de aan-
dacht van buurtbewoners wilde brengen. Een app 
met het sympathieke doel om elkaar te helpen met 
boodschappen doen. Handig, als je net dat ene  
ingrediënt vergeten bent te kopen en je eigenlijk niet 
meer terug kunt of  wilt naar de winkel. Of  wanneer 
je om welke reden dan ook even niet in staat bent 
om zelf  naar de winkel te gaan. Zet je boodschap-
pen op de app en een buur die toch nog naar de  
winkel gaat kan het voor je meenemen. Afrekenen 
kan ook via de app. Ideaal toch?

Hoe dan ook, ik vond het een boeiend verhaal en de 
moeite waard om er eens naar te kijken. De app kon 
ik gratis downloaden in de App store of  via  Google 
play. Volgens de student was ik niet de enige, maar 
zijn er meer enthousiastelingen in de buurt. De 
groep is, zegt hij, groot genoeg om met de app aan 
de slag te gaan. Ik ben benieuwd! Wellicht tot apps, 
als ik weer eens iets vergeten ben en u nog gaat.

Voor meer informatie over de app: 
www.winckle.net

Lisanne
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Repair Cafe Stratum

Verbouwing de Buut
De Rochusbuurtvereniging beheert de Buut, ontmoetingsplek 
Rochusbuurt nu ruim drie jaar. Het is een heerlijke ruimte 
midden in onze buurt. De inrichting als voormalig café maakt 
het echter voor sommige activiteiten moeilijk bruikbaar. 
Hoog tijd voor de verbouwing.

Afgelopen zomer zijn we bij veel mensen 
aan de deur geweest met de vraag of  zij 
bereid waren bij te dragen aan de voorge-
nomen verbouwing van de Buut. De 
Respons op deze vraag was boven  
verwachting. Het streefbedrag van € 
4.000,- werd weliswaar toegezegd, maar 
net niet gehaald. Sommige mensen zijn 
nog vergeten het toegezegde bedrag over 
te maken, maar gelukkig kan dat nog 
steeds op: NL16 INGB 003 5500 29 van 
de Rochusbuurtvereniging te Eindhoven, 
onder vermelding van ‘Verbouwing  
de Buut’

Wij kwamen tot dit streefbedrag in over-
leg met diverse fondsen. De gehele  
verbouwing is begroot op € 20.000,-. 
Voor de financiering hebben we drie 
fondsen aangeschreven, namelijk: het 
Oranjefonds, het VSB fonds en het  
coöperatieve Rabobankfonds 
Eindhoven-Veldhoven. In principe zijn 
deze fondsen bereid het merendeel van 
deze kosten te dragen, mits het initiatief  
ook aantoonbaar voldoende onder-
steund werd door de buurtbewoners.

Nadat we (bijna) het beoogde bedrag 
hadden ingezameld was de verwachting 
dat de formele afhandeling misschien 
wel heel snel zou gaan en dat we daarom 
mogelijk al in januari hadden kunnen 
verbouwen. 

De formele afhandeling bij de fondsen 
blijft echter vier maanden duren. 
Bovendien moesten nog allerlei financi-
ele gegevens overlegd worden.

Kortom, voorlopig blijft het nog even 
spannend of  de verbouwing door kan 
gaan. Uiterlijk in maart zouden we daar-
over uitsluitsel moeten krijgen. Hopelijk 
kunnen we u daarover rondom de jaar-
lijkse buurtvergadering (april) verder 
over informeren. 

Als we de financiering rond krijgen wil-
len we eind juni de Buut leegruimen zo-
dat we in juli met de daadwerkelijke 
verbouwing kunnen beginnen. Alle han-
dige buurtbewoners gaan er dan in au-
gustus voor zorgen dat het gezelligste 
buurthuis van Eindhoven er in septem-
ber weer piekfijn uitziet voor alle bewo-
ners van de Rochusbuurt.

Met vriendelijke groet,
Namens de Rochusbuurtvereniging,
Frank van der Laak, beheerder

Voor de verbouwing Na de verbouwing
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Repair Cafe Stratum 45 jaar Rochusbuurt
Als je zo lang in deze buurt woont wordt het misschien eens tijd om een 
stukje in de buurtkrant te schrijven. Toen wij ons huis in de Hoefkestraat 
44 in april 1971 betrokken hadden we er al een half  jaar op zitten van 
verbouwingen en restauraties want het pand uit 1916 was flink uitge-
woond. Gelukkig hadden we een (schoon)vader die aannemer was dus 
dat schoot lekker op.

In de tijd dat we er kwamen wonen was de wijk nog in zijn originele staat, dus met 
de oude duplexwoningen als middelpunt. Die zijn inmiddels vervangen door, wat ons 
betreft, niet bepaald geslaagde plaatsvervangers, maar ja je leert er mee leven. Ook 
woonden er destijds nog enkele mensen die hier kwamen wonen toen de wijk werd 
gebouwd. Er waren diverse winkels en garages waarvan nu nog maar weinig over is. 
Het relatief  grote gebied  van de timmerwinkel en andere onduidelijk opstallen van 
Joep Jansen zijn recent bebouwd met nieuwe woningen.  De grote vlakte tussen 
Hoefkestraat en Tuinstraat is nu aan de beurt. Zo hebben we al heel wat zien veran-
deren in de tijd dat wij er wonen.

Al vanaf  het begin ontstond er een soort buurtvereniging die allerlei activiteiten be-
gon te ontwikkelen voor de generatie die de buurt langzaamaan begon te bevolken. 
De oude huisjes aan het Rochushofje werden met vereende krachten omgebouwd tot 
buurthuis.  Enige tijd geleden zag ik nog een foto waarop ik een schop hanteer en 
wat onduidelijke graafwerkzaamheden aan het verrichten ben. 

Bekend en zeer populair waren de gezellige buurtfeesten. Op het terreintje van de  
huidige speeltuin kwam een enorme tent waarin allerlei activiteiten voor jong en oud 
werden georganiseerd. Aan het einde van de middag werd er gezamenlijk gegeten. 
Daarvoor werd de Hoefkestraat vanaf  de Rochusstraat tot aan de Jorislaan helemaal vol 
gezet met marktkramen en daar zaten dan honderden mensen heerlijk te smikkelen. 

Gelukkig is de buurtvereniging nog steeds actief, alive and kicking dus. De nieuwe 
generatie heeft het overgenomen. We kunnen dat met een gerust hart aan hen over-
laten want er gebeurt nog steeds van alles in deze bijzondere buurt. Inmiddels nade-
ren wij de 70, niet meer zo actief  maar nog wel betrokken. We hopen dat de 
verbouwing van het buurthuis leidt tot nieuwe activiteiten. Wij zijn zeer verknocht 
aan deze buurt en hier niet weg te slaan! 

De meeste bewoners zullen ons huisje met de kannetjes wel kennen. Wij verzamelen 
al 30 jaar Maastrichts aardewerk en hebben inmiddels ruim 1600 stuks in ons toch 
niet al te grote optrekje staan. Vaak kijk mensen met een steelse blik naar binnen 
maar lopen snel weer door als ze iemand binnen zien zitten. Stop en kijk gerust als u 
het leuk vindt, ons stoort het niet, integendeel. Wie al dat breekwerk wel eens van 
dichtbij zou willen bekijken wordt van harte uitgenodigd om eens aan te bellen of  te 
mailen naar j.meulman6@upcmail.nl  om een afspraak te maken. Gratis rondlei-
ding met koffie/thee  en koek.

We hopen hier nog lang te kunnen genieten van ons huis en de buurt en misschien 
tot ziens!

Marianne en Hans Meulman

Het is fascinerend te zien met 
welke gedachte mensen naar het 
Repair Cafe komen. De één komt 
in volledige wanhoop en grijpt de 
laatste strohalm, een ander loopt 
geïnteresseerd binnen en vertrekt 
in volle verbazing dat het is gelukt, 
weer een ander combineert de 
gezelligheid met het nuttige. 
Wachtend met een kopje koffie 
koffie of  thee in de handen ont-
staan er leuke gesprekken. Vooral 
als mensen vaker zijn geweest, 
wordt het contact gemakkelijker. 

Een Repair Cafe voldoet ook een aan 
verlangen; veel mensen willen graag zelf  
iets kunnen repareren, en het Repair 
Cafekomt het dichtste bij dat verlangen. 
Je mag mee kijken, denken, voelen, en 
zelfs mee doen. En daarmee krijgen veel 
bezoekers het fijne gevoel dat ze zelf  
mee hebben gewerkt aan de reparatie. En 
indien het niet meer te maken is, over-
heerst het gevoel dat het niet aan hen lag. 
Een duidelijke win- situatie voor iedereen 
die komt. 

Ook zijn er veel bezoekers die eenvou-
digweg iets gerepareerd willen hebben. 
Dat dat vaak lukt, zien we aan het aantal 
mensen dat terug komt. Vaste klanten. 
Daaruit blijkt dat er in een gemiddeld 
huishouden toch vaak wat stuk gaat, en 
daarmee is het potentieel voor het Repair 
Cafe enorm groot. Het Repair Cafe is 
daarom echt voor iedereen. Heb jij iets 
dat stuk is gegaan? Wil je het (laten) repa-
reren? Denk je dat het niet te repareren 
is? Kom dan naar het Repair Cafe 
Stratum. Op iedere laatste zaterdag van 
de maand is er weer Repair Cafe Stratum. 
Dé gezelligste reparatiebijeenkomst van 
Eindhoven voor alles wat kapot is en je 
een tweede leven gunt.

Zaterdag 30 januari, 27 en 26 februari 
zijn we geopend van 14 tot 17uur. 
Rochusbuurthuis ‘de Buut’, Hoefkestraat 
42a. Meer info? Meld je aan op facebook 
‘Repair Cafe Stratum’.



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

Sinterklaasfeest in de Buut
Al enkele jaren had een persoonlijk bezoek aan de 
Rochusbuurt niet in het drukke tijdschema van 
Sinterklaas gepast. Maar op vriendelijk verzoek van 
buurtbewoner Awatief  maakte programmapiet dit 
keer plaats in de agenda van de goedheiligman.

Toch was het nog even spannend die zondagmiddag in De 
Buut. Het haardvuur was dan wel aan en ook de stoel van 
Sinterklaas stond klaar, toch waren de aanwezige kinderen er 
niet zeker van dat de Sint zou komen. Ze huppelden daarom 
opgewonden op en neer en zongen luidkeels de bekende  5 de-
cember liederen. Het gezang werd beloond, want niet veel later 
betrad Sint met drie van zijn beste pieten de Buut. Het feest 
kon beginnen!
En wat een feest werd het! Sinterklaas maakte tijd voor alle kin-
deren. Één voor een mochten ze bij Sint op schoot, of  je nu 1 
of  11 jaar was. Er was tijd voor een praatje, een liedje en veel 
gekkigheid met de pieten. De kinderen werden door Sint ver-
blijd met een cadeau en de Pieten zorgden voor handenvol 
strooigoed! Wat waren de kinderen blij.
En nu maar hopen dat Sint volgend jaar weer een bezoek 
brengt aan de Rochusbuurt!
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Kinderdisco
Op zondag 22 november hebben Hanne, Anne, Awatief  
en Nina een disco georganiseerd voor alle kinderen in de 
buurt. Iedereen van 5 t/m 12 jaar was welkom in de Buut.

Op zaterdag werd de Buut al omgetoverd tot een ware disco. 
De ramen werden geblindeerd, er werden gekleurde lampen in 
de spots gedraaid en het café werd versierd met slingers. De 
muziekinstallatie werd door Yazid geregeld en de hapjes en 
drankjes werden gehaald.
Op zondag was het dan eindelijk zover: de disco kon beginnen! 
Vanaf  15:00u kwamen er langzaamaan steeds meer kinderen 
een kijkje nemen. Terwijl sommige kinderen wat tijd nodig  
hadden om te wennen aan de harde muziek en felle lampen, 
kwamen een aantal kinderen al springend en dansend binnen. 
De sfeer was top!
Er werd hard gedanst, gezongen, gesprongen en gedronken & 
gesnoept, want ook daar was voor gezorgd. Tijdens de disco 
zijn er ook een aantal spellen gespeeld, waaronder de limbo-
dans, twister en ‘de stopdans’. Er werd enthousiast meegedaan, 
want er waren ook prijzen te winnen!
Na twee uur disco was het voor de meeste kinderen wel klaar. 
Moeie oogjes en pijnlijke voeten, maar genoten hebben ze wel! 
Er kwamen al vragen met wanneer er weer een disco zou  
worden georganiseerd…Dus wij zeggen: op naar de volgende!
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Kinderpagina!!
HAHAHAHAAA
Juf: “Jantje, je moet je gezicht beter wassen. Ik kan zo zien wat je 
vanochtend gegeten hebt.” 
Jantje: “Wat dan, juf?” 
Juf: “Brood met chocoladepasta.” 
Jantje: “Fout juf, dat was gisteren.”

Maak een TOETER
Wat heb je nodig:
WC-rolletje
Vliegerpapier
Schaar
Elastiekje 

Een heel aparte toeter, dat is het zeker! 
Neem eerst een stukje vliegerpapier en knip 
dat een stuk groter uit dan het ronde uitein-
de van het wc-rolletje. Je kan ook alumini-
umfolie gebruiken maar dat geeft een wat 
minder hard geluid. Vouw het papier om 
het uiteinde van het wc-rolletje en maak het 
vast met het elastiekje. Zorg dat het goed 
strak tegen het uiteinde van de koker zit en 
goed luchtdicht is. Een paar centimeter van-
af  deze dicht gemaakte plek prik je een 
gaatje in de koker. Dat kan met de schaar, 
maar misschien ook wel met een potlood. 
Kijk uit dat je niet uitschiet en een gaatje in 
je hand maakt. 
Hou nu je mond voor de opening en zing 
of  neurie een liedje zoals doe-doe-doedel, 
doedel-doe-doe enz. (Wat staat dat raar hè?) 
Doe maar eens mee met een liedje op de 
radio.
Klinkt vast geweldig.
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Ik herkende natuurlijk wel de oranje-blauwe PostNL 
jas wel, die bijna dagelijks door de buurt loopt, maar 
mijn aandacht werd pas getrokken toen deze ‘jas’ op 
de Facebookpagina van de Rochusbuurt verscheen. 
‘Komende dagen ben ik afwezig, en neemt een  
collega het over. Veel plezier met hem’. Ik was stom 
verbaasd. Wat leuk, en vooral gezellig. Iemand met 
hart voor de zaak, misschien wel een ouderwetse 
postbode dacht ik nog. 

Ik schud Chris de hand als hij doornat binnenkomt. 
Zijn schoenen blijven bij de voordeur als hij de huis-
kamer binnenloopt. Geen grote jongen, zo zonder 
jas. Beetje krulletjes van grijzig haar, rode koontjes 
en een guitig gezicht. Toen ik Chris destijds vroeg 
voor een interview was hij direct enthousiast. 

Je bent sinds een aantal jaren postbode in de 
Rochusbuurt. Hoe bevalt dat?
‘Een aantal jaren was ik office manager, en deed ook 
de verkoop. Ik merkte dat de stress me langzaam te 

veel werd en zocht iets anders. Werk met minder 
stress en waar men vriendelijk was. Zo kwam ik bij 
PostNL. Voor postbode moet je een beetje gek zijn, 
zeg ik altijd. Je moet hard werken, alle seizoenen 
buiten en je hebt ook veel met mensen te maken. Ik 
vind het heerlijk’. Aan zijn gezicht is te zien dat hij 
het meent. 

In de buurt ben je een bekende geworden. Ook 
ik zie je vaak in de buurt. Hoe vaak maak jij je 
ronde? 
Dagelijks haal ik mijn tassen. Die zijn al voorgevuld, 
en automatisch op route gelegd. Zo’n 50kg post 
hangt er dan aan de fiets.  De Rochusbuurt is één 
van de drie wijken die ik doe. Gemiddeld ben ik  
2,5 uur in de wijk, dagelijks met uitzondering van 
zondag en maandag. Naast dit werk ben ik huis- 
vader voor mijn 4 jarige dochter. En daar geniet ik 
enorm van’.

Je bent veel in onze wijk en kent het als geen  
ander. Wat vind jij kenmerkend aan de 
Rochusbuurt? Of  is het net als andere wijken?
Chis glimlacht. ‘Het is een beetje een dorp. Mensen 
kennen elkaar. En dat is leuk en gezellig. Dat geldt 
ook voor mij; men kent mij. Zo wordt regelmatig 
voor koffie uitgenodigd, hetgeen helaas geen tijd 
voor is. Maar mocht ik ergens moeten helpen, dan 
til ik wel effe snel dat tapijt mee de trap op. Maar het 
is hard werken, en om foute levering te voorkomen, 

“ Stuur eens 
vaker een 
kaartje”

Ondanks de digitale wereld, sturen mensen en bedrijven nog 
steeds gewoon post. 5 dagen in de week lopen er mensen door 
de buurt om de krant, post of  pakketjes bij ons te brengen.  
Van de vroege ochtend tot ‘s avonds laat zijn ze actief.  
De stille krachten die hun fietstassen of  busjes in onze buurt 
leeg maken. En soms doorbreken ze de stilte en stappen ze  
uit de anonimiteit doordat ze iets doen dat opvalt. 
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moet ik geconcentreerd blijven. Toch is er wel tijd 
voor een kort praatje, leg ik in winkels de post liefst 
op de toonbank en zeg ik vele malen per dag ‘hallo’. 
De Rochusbuurt heeft toch een beetje een dorps- 
karakter. Mensen kennen elkaar. Dat voel je. Ik ben 
geboren en getogen in de Achterhoek, en die sfeer 
bevalt me wel. 

Een wat minder kenmerk van de buurt zijn de kleine 
brievenbussen. Nog uit vervlogen tijden, en soms 
erg onhandig’. 

Kwaliteit heb je hoog in het vaandel. Laatst 
hoorde ik zelfs dat je je telefoonnummer achter 
liet omdat het poststuk niet door de brievenbus 
paste. Hoe zit dat?
Chris moet weer lachen, ja dat klopt. Dat komt  
gelukkig niet zo vaak voor. Maar het was daags voor 
sinterklaas en misschien was het wel een kadootje. 
Daarom vond ik dat vervelend, en heb mijn  
telefoonnummer achtergelaten.

Kwaliteit is inderdaad het belangrijkste wat je als 
postbode levert. Post op tijd en op het juiste adres 
leveren klinkt eenvoudig maar is het vaak niet. Soms 
kloppen huisnummers of  namen niet. Als je dan de 
buurt kent, komt het toch goed. Dat is bij veel post 
erg belangrijk, denk maar aan rouwkaarten, die wil 
je op tijd hebben. Integriteit is belangrijk. Zeker 
omdat ik ook een uniform draag, en daarmee ook 
ons bedrijf  representeer.’

Je bent een betrokken postbode in onze buurt. 
Hoe doe je dat, ondanks je strakke 
loopschema’s? 
‘Toen ik koos voor een ander leven, en postbode 
werd, kreeg ik meer rust. Misschien straal ik dat uit. 
Mensen begroeten mij, bieden mij koffie aan en  
vragen mij ook soms om hulp: een vloerkleed dat de 
trap op moet of  men heeft zich buiten gesloten,  
en vraagt mij om hulp. Gewoon kleine dingen. Als 
ik tijd heb wil ik best even helpen. Maar veel tijd heb 
ik niet, want de post moet rondgebracht zijn. 

Ik loop graag en breng daarom ook de post bij  
winkels even binnen, en leg het op de toonbank. 
Anders valt de post op de grond, en ziet er romme-
lig uit in een winkel. Kortom, ik hou van mijn werk, 
en wil het goed doen. Als mensen dat ook zo  
voelen, ben ik tevreden.’

Als je klaar bent met je werk, je jas uit doet, 
waar gaat je interesse dan naar uit?
‘Uiteraard ben ik huisvader, en dat is erg leuk. Mijn 
grootste passie zijn Comics. Amerikaanse strips met 
superhelden. Ik ben een verzamelaar en heb contac-
ten over de hele wereld. Ook met striptekenaars zelf  
onderhoud ik contact, en dat is erg leuk. Veel gaat 
nog per post, maar uiteraard gaat er tegenwoordig 
ook veel via internet. Dat er tegenwoordig veel via 
internet gaat is een trend die niet is te stoppen. Maar 
je ziet daardoor ook veel meer postpakketjes, van 
webshops. 

Een nieuwe trend zal zijn dat er steeds meer brie-
venbuspakketjes zullen komen. Die zijn goedkoper. 
Ik verwacht daarom niet dat mijn baan op korte  
termijn verdwijnt.’

Als Rochusbuurtbewoner ben ik erg blij met 
mensen zoals jij die verbindend zijn voor onze 
buurt. Daardoor krijgen we een grotere saam-
horigheid en begrip voor elkaar. Wat zou jij de 
buurtgenoten nog willen zeggen?
‘Het is een fijne buurt waar ik me thuis voel.  
En natuurlijk zeg ik als postbode dan, stuur elkaar 
eens wat vaker een kaartje’.Of  we dat gaan doen, zal 
Chris komende tijd gaan merken.

Koert
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“De oorsprong ligt in Lourdes. Dat klinkt gek als je beseft dat ik er altijd 
heel sceptisch naar gekeken heb. Maar dat veranderde op slag toen ik als 
begeleider van de Lourdesreizen meeging. Vanaf  dag een was ik  
verkocht. En gaandeweg ben ik ook verliefd geworden op de doelgroep.”

Maandelijkse inloopmiddagen in De Buut:
‘Alles kan, niets moet’

Dat zegt Maurice van Hintum. Hij woont in de 
Johannes van Eindhovenstraat waar op het 
moment van het gesprek muziek uit de vroege 
jaren zestig te horen is. Die komt uit een playlist 
voor de inloopmiddagen in De Buut. “Het is de 
muziek waarop de senioren van nu in hun jonge 
jaren dansten. Die herkennen ze, dus die draaien 
we dan ook.”

In Lourdes maakte Maurice kennis met de commer-
cie van Lourdes, maar hij zag ook de andere kant. 
“De VGZ organiseerde die reizen al jaren en dat de-
den ze heel goed,” zegt Maurice vol bewondering 
over de gestroomlijnde organisatie. “Wat daar  
gebeurde was dat mensen zich herkenden in iets  
gemeenschappelijks. Ze hadden allemaal iets: pijn, 
verdriet, ziekte. Maar ze waren ook verbonden door 
het katholieke geloof. Op grond van dat alles waren 
ze in Lourdes allemaal op zoek naar ‘iets’.” 

‘Ik heb daar ongelofelijke levensverhalen gehoord’
“Wat ik daar zag was dat mensen in zo’n setting hun 
eigen verdriet kunnen relativeren. Je hoorde ze 
soms ook zeggen: Ja maar wat die of  die heeft mee-
gemaakt is heel wat erger.” Veel Lourdes-gangers 
bloeiden ook op omdat ze ineens weer onder de 
mensen waren. “Ze kwamen in een sociale omge-
ving die ze thuis niet meer gewend waren. Vaak  
waren ze door ziekte of  verlies van hun partner heel 
sociaal-arm geworden. In Lourdes gingen ze weer 
stralen.” Waardevol vond hij die ervaring. Zo sterk 
zelfs dat het hem bracht tot de bewering: “dat ik een 
week per jaar katholiek ben en dat is in Lourdes.” 

Een lach en een traan gingen door elkaar heen. 
“Ik heb daar ongelofelijke levensverhalen gehoord,” 
zegt Maurice. “Die verhalen kwamen vanzelf.” Het 
ontroerde hem dat mensen ondanks hun eigen  
ellende toch nog de kracht hadden om voor elkaar 
te zorgen. “Op het vliegveld in Eindhoven moesten 
ze nog geholpen worden maar na een paar dagen in 
Lourdes zag je ze soms achter de rolstoel van een 
ander lopen. Dat is bijna niet te geloven. Voor mij is 
juist dat het wonder van Lourdes. Niet genezing van 
een ziekte, maar genezing voor het moment.”

Toen de Lourdesreizen stopten omdat de VGZ op-
hield met de organisatie ervan, wilde Maurice ‘iets’ 
van Lourdes naar Eindhoven halen. Samen met 
Yolande Voskes, een van de andere begeleiders, 
krijgt die wens nu handen en voeten in De Buut, het 
buurthuis van de Rochusbuurt en de overbuur van 
Yolande.  “ De Lourdesreizen brachten mensen 

samen die nauwelijks nog de deur uitgingen. Ze 
haalden kracht uit het samenzijn in Lourdes. Dat 
proberen we nu met inloopmiddagen weer op gang 
te brengen.”
 
Buurten in de Buut
Samen met de KBO organiseren Maurice en 
Yolande elke derde woensdag van de maand een in-
loop in de Buut. “Heel laagdrempelig. Alles kan, 
niets moet. Er is koffie, thee en een kuukske. Wij 
organiseren niets, we faciliteren alleen het moment. 
We noemen het buurten in de Buut.” Leeftijd is niet 
belangrijk, hoewel de meeste bezoekers een respec-
tabele leeftijd hebben. “We willen juist leeftijden 
verbinden, zelf  zitten we ook niet in die doelgroep.” 
Mogelijk wordt het later nog uitgebreid met geza-
menlijke maaltijden. 

Maurice en Yolande zijn gastheer en gastvrouw. Ze 
heten iedereen welkom, schenken een drankje en 
maken een praatje. “We willen mensen zich ver-
trouwd laten voelen. Later ontstaan er misschien 
andere dingen. “

Het leukste  succesje totnutoe? Een mevrouw die 
lid is van een koor en opriep voor meer leden en een 
van de andere bezoekers bleek geinteresseerd en is 
inmiddels mee gaan zingen.

“We willen het heel eenvoudig houden,” stelt 
Maurice nog maar eens. “Ik weiger te geloven dat 
mensen de behoefte niet zouden hebben. Niemand 
kan toch zonder sociale contacten?”

De eerstvolgende inloopmiddag is op 17 februari, om 
15.00 uur. En iedereen, echt iedereen, is welkom.



Schoonheidssalon

studio
A

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

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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Bijzondere organisatoren van Play in Town
Creatief  ondernemers Ard Jacobs en Laurie Sieben zijn de or-
ganisatoren van PIT040. En dat is bijzonder. Want zij leerden 
elkaar kennen als tijdelijke bewoners van de sloopwoningen in 
Stratum, waar Woonbedrijf  nu bouwt aan Boulevard Zuid. 
Inmiddels hebben ze samen een dochtertje. Ard startte zijn  
bedrijf  PILLO Games op vanuit de sloopwoning, maar nu 
werkt hij samen met Laurie en een team studenten vanuit een 
kleine kantoorruimte in PIT040. Samen beheren ze de 1500 m2 
van PIT040.

Wat is PIT040?
“PIT040 is ingevuld met talloze plekken waar bezoekers kun-
nen spelen, buurten, knutselen, sporten en vergaderen”, zegt 
Laurie. De bezoekers komen uit de buurt, maar ook uit andere 
wijken van de stad. Laurie: “In Eindhoven zijn nauwelijks plek-
ken waar je lekker binnen kunt spelen, vandaar onze naam 
PIT040: Play in Town.” Dat er nog veel meer mogelijk is, blijkt 
snel. Want ook de Neighbourhood Furniture Factory heeft 
zich in het pand gevestigd. Dit sociale initiatief  maakt samen 
met handige huurders meubilair van gebruikt bouwmateriaal.

Kom spelen bij Play in Town!
PIT040 aan de Vestdijk 133 is geopend op zondagmiddag van 
12.00 uur tot 17.00 uur, of  in overleg met Ard en Laurie. Ze 
zijn te bereiken via Facebook of  via pit@pillogames.com. Wilt 
u iets organiseren in PIT040? Neem dan gerust contact op.

Creatieve tijdelijke invulling
Silvie Groenendal is senior klantbeheerder bij Woonbedrijf  en 
legt uit: “Woonbedrijf  heeft dit pand destijds aangekocht met 
het oog op onze toekomstige plannen voor de Irisbuurt.  
We willen op deze plek studentenwoningen en stadswoningen 
realiseren. Het zou jammer zijn om dit grote pand tot die tijd 
leeg te laten staan. Daarom hebben we Ard en Laurie gevraagd 
om er iets nuttigs mee te doen, met speciale aandacht voor  
hergebruik. Hun ideeën voor een overdekte ‘speel-, ontmoet- 
en doeplek’ spraken ons enorm aan.
Voor de benodigde financiën hebben Ard en Laurie een beroep 
gedaan op het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. Hun plannen 
sluiten perfect aan op het doel van het fonds: samen met buurt-
bewoners werk maken van leuke, leefbare buurten door de  
inzet van kunst en cultuur.”

Hergebruik van materialen
Wat opvalt is dat praktisch alles in het pand is hergebruikt. Ard: 
“Alle stoelen en tafels komen van een Grieks restaurant uit 
Deurne. We hebben ze opgeknapt en nu zijn ze top.” De speel-
toestellen zijn gemaakt van gebruikte materialen uit de materi-
alenbank van Woonbedrijf: een depot waarin spullen 
terechtkomen die anders tijdens bouwprojecten en renovaties 
zouden worden weggegooid. Zelfs de struikjes en boompjes 
buiten het pand zijn hergebruikt, want die bleven over  
na sloopwerkzaamheden op de Kamperfoelielaan en de 
Gentiaanweg!

Bron: www.woonbedrijf.com,11 januari 2016

Kom spelen bij PIT040!
Het enorme pand aan de Vestdijk 133 is al vanalles geweest. Nu is het een pop-up 
speelhal, yoga-leslokaal, knutsel- en vergaderruimte en game-arena, helemaal 
opgebouwd uit hergebruikte materialen. Play in Town (PIT040) is van iedereen, 
voor iedereen.
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Maandag t/m Zaterdag

De Buut zat vol, en de verwachtingen waren hoog. Onze Franse 
buurtgenoot kookte haar streekgerechten uit Normandië.  
Het werd een prachtige avond, die ik me lang zal heugen.

Catharine Marie vertelde me glimlachend, dat ze 
verrukt was, toen ze het initiatief  in het Rochusnieuws 
las, voor een buurteettafel. Ze liep ook al jaren met 
zo’n plannetje, maar het kwam er maar niet van. 
Toen we haar vroegen om mee te koken voor de 
BuutEettafel was ze direct enthousiast, en dat was 
merkbaar in alles wat ze deed. En ze had ruime  
ervaring met het koken voor groepen. En dat kwam 
goed uit; onze eigense keukenchef  Pierre was plot-
seling ziek en wij als het Buut Eettafel team, moes-
ten snel schakelen om alles op de rit te krijgen. 
Catharine trok de kar met gemak.

Met Edith Piaf  op de achtergrond, een open haard 
video als decor, en de tafels mooi gedecoreerd met 
bloemen van BloemMarie, werd de avond geopend. 
Het is leuk om elke keer weer iedereen welkom te 
heten, en even kort te schetsen wat mensen kunnen 
verwachten en wat van hen verwacht wordt. Want, 
gekookt is er, maar verder wordt er weer alles samen 
gedaan, uitgeserveerd, afgeruimd, ingeschonken en 
afgewassen. Dat blijft het belangrijkste thema: 
‘Samen eten verbindt!’ Nadat Catherine het menu 
heeft toegelicht, en de Franse slag er aan heeft 

gegeven, werd de Kir uit geserveerd en geproost op 
het leven. De erbij geserveerde nootjes en biscuitjes 
herkende niet alleen ik van vakanties, en dat voelde 
ook voor anderen zichtbaar goed.

De voorbereidingen zijn voor streekgerechten soms 
eenvoudig. Met mooie producten, kun je een prach-
tige maaltijd op tafel zetten. Ook Catharine kent 
hun specifieke karakters en liet de groenten en de 
kip vooral zelf  het werk doen. Het resultaat was een 
krachtige soep uit diepe borden (wanneer eet je 
daaruit nog!), met bijbehorend brood. Brood wordt 
overal bij gegeten vertelde Catharine vooraf. Elke 
maaltijd gaat vergezeld met brood in Frankrijk. Met 
haar achtergrond als schooljuf  was ze duidelijk in 
haar element. Met handen pratend vertelde ze 
mooie verhalen waardoor het ook een leerzame 
avond werd.

Vele handjes maakten licht werk, en nadat we samen 
de borden hadden afgeruimd, werd het hoofd- 
gerecht geserveerd. Poule au pays d’Auge is een 
stoofgerecht uit de regio bij Deauville, met kip, en 
onder andere meiraap, aardappel, prei en wortel. 

FORMIDABLE!



• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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De voor Normandië kenmerkende crème fraiche 
ontbrak natuurlijk niet, en werd als saus geserveerd. 
Het brood, dat speciaal voor deze avond door Dido 
van Stadsbakkerij Broodt was gemaakt, werd  
gebruikt om de borden schoon te ‘poetsen’. Het 
smaakte me vingeraflikkend lekker.

Na een snelle tussenafwas, volgde weer het brood; 
nu vergezeld met 3 soorten kaas. En met veel wijn. 
Natuurlijk. Ook nu weer vormde het brood van 
Broodt een tongstrelende combinatie met de kaas. 
Het is voor mij nog steeds bijzonder dat het brood 
z’n oorsprong heeft in mijn straat. Toen ooit Dido 
in zijn houtgestookte broodoven elke vrijdag zijn 
broden bakte, en ik wakker werd van de ambachte-
lijke geur van de oven. 

Na de kaas werden de glazen weer gevuld, nu met 
cider. Wederom een prachtig streekproduct uit de 
Normandie, dat samen met de appeltaart een mooie 
afsluiting vormden. Ook deze keer viel het afrui-
men en afwassen en het drinken van de koffie  
samen. Buurtgenoten wisselden elkaar af  bij het 
drogen van de borden, het voelde als thuis.

Als afsluiting hief  Catharine nog een keer het glas, 
deze keer met Calvados. Vol trots zong ze voor; een 
Normandisch lied dat verhaalde over de meid en de 
pastoor, dat ook in Frankrijk een onderwerp is van 
grappen. Zachtjes zong ik mee, binnensmonds, 
mijn gebrekkig Frans verhullend, maar met de 
smaak in mijn mond van een heerlijke avond en in 
mijn hoofd deze formidabele herinnering.

Door Koert Linders

B.v.W  De kinderen van de Hasselbraam lopen straks een  
lampionnenoptocht door de wijk. De speeltuin is een 
beetje versierd om die reden! Komen jullie naar ze kijken?
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  Elke vrijdag wordt de Buut van 
17.00 tot 21.00 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!

Rochus Culinair...

Poule au Pays 
d’Auge

HV-café: ontmoeting 
en een goed gesprek
Een keer per maand ontmoeten 
leden van het HV (Humanistisch 
Verbond) uit Eindhoven en omge-
ving elkaar  voor een informele 
bijeenkomst en een goed gesprek. 

Sinds een jaar maken we daarbij met veel 
plezier gebruik van ‘de Buut’. We drinken 
samen een glaasje en vaak ontstaat er  
dan vanzelf  een gesprek over actuele  
onderwerpen. Een enkele keer is er  
iemand aanwezig die iets vertelt over een 
onderwerp, maar meestal ontstaan de  
gesprekken spontaan en ongepland. 
Voor ons zijn deze bijeenkomsten een 
mooie gelegenheid om elkaar te zien en 
te spreken. Daarnaast organiseren we 
ook thema-avonden en cursussen.

Onze bijeenkomsten zijn niet alleen voor 
leden. Eenieder die af  en toe bij wil  
praten en nieuwe mensen wil ontmoeten 
is welkom.  Wij vinden het leuk ook de 
vaste bezoekers van ‘de Buut’ daar tegen 
te komen. Dus u bent van harte welkom, 
steeds de voorlaatste zaterdag van de 
maand, vanaf  16.00 uur. U kunt gewoon 
binnenlopen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op 
met Kees Schilder - 06 31497623
Data: 20 februari; 19 maart; 23 april;
21 mei; 18 juni.

Wat je nodig hebt (voor 5/6 mensen)
- 1 soepkip  
- 3 wortelen
- 5 aardappelen
- 1 kleine knolselderij
- 2 stelen prei
- laurier/rozemarijn/tijm
- zout/peper

Voor de saus:
1 pot crème fraiche
6 gekookte kastanjes
1 goudreinette
Peterselie

Bereiding:
Laat de kip met de kruiden minimaal 
1 uur in water in een grote pan 
koken.
aardappelen/wortelen/knolselderij/
prei toevoegen.
De saus: crème fraiche opwarmen en 
voeg toe kleine stukjes kastanje en  
gekookte stukjes appel in boter met 
zout, peper en peterselie. 
Serveer de kip met de groenten rond-
om en de saus daarnaast in een 
sauskom.

BON APPETIT!



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
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Syrië, Libanon, Jordanië en Palestina. Vaak in het nieuws vanwege oorlog 
of  onrust. En toch zijn het ook landen waar gewone mensen wonen, 
moeders voor hun kinderen koekjes bakken, waar honingzoete thee 
gedronken en waar gerechten geuren naar oosterse kruiden. 
Wereldberoemde kok en kookboekauteur Ottolenghi neemt mensen mee 
naar deze plek, naar zijn roots in deze regio. Zijn gerechten worden 
gekenmerkt door een complexiteit aan smaken, waardoor je steeds 
verrast wordt door hetgeen je proeft. 

Als fan van Ottolenghi’s keuken, neemt Koert Linders jullie mee naar het midden-
oosten, een regio die hij zelf  geregeld bezocht.’ De regio wordt gekenmerkt door 
vruchtbaarheid en droogte, hetgeen in tegenspraak lijkt maar het tegendeel is waar. 
De geur van wilde kruiden proef  je na een dag in de woestijn terug in het avondeten 
weet hij uit ervaring. Yotam Ottolenghi combineert deze kruiden met oude en  
nieuwe kooktechnieken tot verrassende gerechten. 

Op zaterdag 13 februari kookt Koert Linders, samen 
Desiree Crooymans (kok en cateraar) uit Ottolenghi’s 
kookboek Plenty en Plenty More. Proeven? En zin in 
een avond vol midden oosten?
Meld je aan via buuteettafel@gmail.com
De kosten zijn €6,50 voor volwassenen en 
€4 voor kinderen. De avond begint om 18.00uur.

Alweer 3 jaar geleden startten de Gebr. van Gestel als grapje 
een zogenaamde ‘Waanzinnige Deal’. Wat inhield dat iedereen 
een ‘A-kwaliteit’ stalen kogeltje kon kopen voor 1 euro. Als er 
voor 2099 euro kogeltjes waren verkocht zou in ruil daarvoor 
een Sachs Beast (een stoere elektrische fiets) weggegeven  
worden aan één van de deelnemers. 

Uiteindelijk hebben 257 deelnemers meegedaan, die dus pak-
weg 8 kogeltjes per persoon hebben gekocht. 
Op donderdag 31 december 2015 om ± 14.30 uur was het  
zover. Onder het genot van oliebollen en glühwein werd op 
willekeurige wijze door een onafhankelijke derde de Sachs 
Beast toegewezen aan de heer Piet van S. uit Eindhoven.  

Roland Heijman

Sachs Beast

De Buut Eettafel kookt Ottolenghi
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  Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan 

huis verspreid in een oplage van 650 stuks in  

de Rochusbuurt.

Redactie:
Lisanne Aarts, Laura Janssen 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
St. Jorislaan:  Dinsdag 9 en 23 februari, 

 8 en 22 maart
Rochusbuurt:  Dinsdag 4 en 18 februari, 

3, 17 en 31 maart
Groene bak
St. Jorislaan:  Dinsdag 2 en 16 februari, 

1, 15 en 29 maart
Rochusbuurt:  Donderdag 11 en 25 februari, 

10 en 24 maart
Oud papier
Woensdag 10 en 24 februari, 9 en 23 maart
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 be
schikbaar v

oor 

vergadering
en en activi

teiten. 

Info: rochusbuurthuis@gmail.com

ElkE vrijDAg: Buut vrij  vAn 17.00 - 20.00 

FEBruAri
13 BuutEEttAFEl vAnAF 18.00 uur17  BuurtEn Bij DE Buut;  

óók voor ouDErEn  vAn 14.00 - 18.00 uur20 HumAnistiscH cAFé vAn 15.30 - 19.00 uur27 rEpAir cAFé vAn 14.00 - 17.00 uur

mAArt

5 BuutEEttAFEl vAnAF 18.00 uur16  BuurtEn Bij DE Buut;  
óók voor ouDErEn  vAn 14.00 - 18.00 uur19 HumAnistiscH cAFé vAn 15.30 - 19.00 uur26 rEpAir cAFé vAn 14.00 - 17.00 uur

AnDErs uitgAAn in AquAmArijn is op 6 En 20 FEBruAri, 5 En 19 mAArt vAn 19.00 - 01.00 uur


