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Redactie Rochusnieuws
in zwaar weer!!
Zijn we na ruim 151 nummers dan nu echt toe aan het laatste Rochusnieuws?
Het is woensdagavond en druk in de
Buut. Aan de ene kant van de Buut is er
een bijeenkomst over de Geldropseweg
en aan de andere kant vergadert de
redactie van het Rochusnieuws. Ik sluit
aan voor een interview met de mensen
die iedere twee maanden zorgen voor
een mooi buurtkrantje op de deurmat.
Dit doe ik allereerst omdat ik een groot
fan ben van het Rochusnieuws en het
dus leuk is om wat meer te weten te
komen over de redactie maar helaas is dit
niet de enige reden… De redactie zit in
zwaar weer! Al een lange tijd is er een
tekort aan redactieleden en als er geen
redactieleden bijkomen dan stopt het
Rochusnieuws na de zomer!
Hoogste tijd dus om wat meer aandacht
te besteden aan de redactie. Wie zijn zij?

Wat doen ze? En hoeveel tijd kost het
nou om redactielid te zijn?
Lisanne zit al het langste bij de redactie.
Ze weet het nog goed, ze was net bevallen van zoon Willem en ze “ging een keer
kijken” bij de redactie. Ze wilde graag de
buurt wat beter leren kennen en
schrijven vindt ze leuk, dat was de reden.
Voordat ze het wist maakte ze deel uit
van de redactie en schreef ze het eerste
stukje voor in de krant. Willem wordt nu
bijna zes, dus het aantal jaren in de
redactie is dan makkelijk te onthouden.
Vrij snel daarna sloot ook Paul aan.
Hij is grafisch vormgever en hij vond een
aantal jaren geleden dat de layout van
het krantje wel wat beter kon. Een voorstel voor verbetering leidde ertoe dat hij,
samen met een ander, de opmaak van het
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Rochusnieuws ging doen. Helaas is de
andere opmaker gestopt en moet hij nu
alle nummers zelf opmaken. Het is
alleen wel fijn als je elkaar daarin kunt
afwisselen zodat je bijvoorbeeld één keer
in de vier maanden aan de beurt bent.
Lees verder op pagina 3

Van links naar rechts Kimberley, Paul, Koert en Lisanne
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Iedereen is voorzitter

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

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

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt
joris.westerwoudt@gmail.com

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

Speeltuincommissie

De cohesie van de buurt, bewonersparticipatie, mee doen en verbinden. Woorden die
betekenis krijgen door samen een buurt te maken. Het is mooi dat de Rochusbuurt,
en wij dus samen, door een actieve houding het buurthuis de Buut de spil van de
buurt heeft gemaakt. En toch, het papier wat je nu in je handen houdt, dreigt te
verdwijnen doordat er onvoldoende geschreven wordt. Daarmee zou een belangrijke
pijler in de Rochusbuurt, het Rochusnieuws, kunnen verdwijnen. Samen kunnen we
dat veranderen. Doe mee met de redactie, is de oproep.
Mee doen wordt er steeds meer gedaan: de Buut Eettafel, Repair Cafe, Buutvrij,
just to mention a few. Daarmee komt er leven in de brouwerij, en voelen we ons
meer thuis.
De opdracht voor de nieuwe voorzitter van de Rochusbuurt zal vast de leefbaarheid
van de buurt verbeteren omvatten. Maar dat kan zij natuurlijk niet alleen. Zo’n overdracht is eigenlijk een beetje aan ons allemaal gericht, zodat we weten wat wij samen
moeten doen. Want we zijn allemaal een beetje voorzitter. En als iedereen zijn
aandeel levert, dan komt dat helemaal goed met onze buurt. En daarmee wens ik alle,
ruim 1150, voorzitters van de Rochusbuurt succes, en bedank Carlijn. Dus, schrijf
mee, denk mee, repareer mee, kook mee, praat mee en feest mee.

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

De redactie

Kopij voor het Rochusnieuws?

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
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14040

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel. nr. 14040

Geldropseweg vanaf Cafe Tramhalte >>
Geheel links staat het Cafe Tramhalte van
Willem van den Akker. In het wegdek ligt het
spoor van de tram naar Geldrop.
www.eindhoveninbeeld.com

Begin juli verschijnt nummer 153 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 21 juni 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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vervolg van de voorpagina

Op de vraag waarom hij zijn dagelijks
werk als vormgever ook nog eens vrijwillig inzet voor de buurt zegt hij: “Ik
heb de Rochusbuurt hoog zitten en wil
graag een bijdrage leveren aan de buurt.”
Dit laatste wordt herkend door Koert.
Hij zit al vier jaar in de redactie en hij
vindt het Rochusnieuws
belangrijk
omdat het verbindt. Je kunt mensen op
deze manier bereiken om deel te nemen
aan activiteiten en zo gaan mensen elkaar
beter kennen. Koert vindt schrijven het
leukste om te doen en het leukste is om
te schrijven over de kleine dingen in
de buurt zoals een stukje over “onze”
postbode! Toevallig is tijdens deze
vergadering Kimberley voor het eerst
komen kijken. Ze woont twee jaar in de
buurt en de redactie leek haar wel leuk.
Ze heeft al meteen iets gevonden wat ze
graag doet: Rochus culinair. Haar kwaliteit
is budget koken dus vanaf nu komen er
lekkere recepten in het Rochusnieuws
voor slechts enkele euro’s!!
De redactie is een leuke club mensen
maar zelf geven ze aan dat het ooit leuker is geweest. “Het leuke van een redactie is dat je met elkaar kan discussiëren

over welke stukken geplaatst worden,
dat je samen vaste rubrieken verzint en
dat je de taken kan verdelen op basis van
interesse en kwaliteiten. Nu zijn we
gewoon simpelweg met te weinig mensen
om dit op deze manier te kunnen doen!”
Dit geeft treffend weer waarom er hard
nieuwe mensen nodig zijn. Juist de
interactie over de buurt vinden de
reactieleden zo leuk! Overigens betekent
redactielid zijn niet dat je goed moet
kunnen schrijven of dat je meerdere
stukken per nummer schrijft. Belangrijk
is dat je andere mensen in de buurt kunt
enthousiasmeren om te schrijven of dat
je gewoon meepraat over de ingestuurde
stukken. Het kost ook allemaal niet zo
heel veel tijd geven alle redactieleden aan.
Per nummer wordt er slechts één keer
vergaderd. De vergadering duurt maximaal twee uurtjes. Verder ben je daar
buiten natuurlijk wat tijd kwijt maar hoe
meer redactieleden hoe minder tijd het
per persoon kost! De redactie geeft tot
slot aan dat ook de bezorgers van het
Rochusnieuws belangrijk zijn.
En natuurlijk Gerry, zij heeft onlangs de
“distributie” overgenomen van Ine!

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

Ze willen dan ook Ine, Gerry en alle
bezorgers bedanken voor de distributie
en het vaak jaren rondbrengen van het
krantje!
Een mooi verhaal in een mooi krantje
maar er is een kans dat dit het laatste
krantje is... Om door te kunnen gaan
heeft de redactie mensen nodig. Iemand
die samen met Paul de opmaak wil doen
van het Rochusnieuws en bovendien
twee nieuwe redactieleden. Ook “freelance schrijvers” (mensen die regelmatig
een leuk stukje willen schrijven) zijn van
harte welkom. Dus voor iedereen die
geniet van het krantje op de deurmat en
het belangrijk vindt dat de leukste buurt
van Eindhoven z’n krantje behoudt:
ga een keer kijken bij de redactievergadering! Het kan en het mag toch niet zo zijn
dat we na de zomer nooit meer een
krantje in de bus krijgen!?
Dus heb je interesse en kun je wat
betekenen voor de redactie?! Stuur
een mail naar:
rochusnieuws@gmail.com!
Yolande
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Voor Best of the Fest
(1 t/m 4 september), gaat het Parktheater weer

een voorstelling maken met onze buurtgenoten!

Dit seizoen maakten we een voorstelling met oma’s
uit Stratum, voor volgend seizoen gaat choreograaf
Guilherme Miotto een dansvoorstelling maken
waaraan iedereen uit Stratum van 18+ mee kan doen.
Iedereen, man, vrouw, jong-oud, geoefende danser
of juist helemaal niet, is welkom.
Meedoen?

Meld je vòòr 8 juni aan voor de informele
kennismakingsavond op vrijdag 17 juni via
www.parktheater.nl/buurtptoject
De repetities zullen plaatsvinden eind juni en
eind augustus (het repetitieschema krijg je als
reactie op je aanmelding).

[ ]
DEZE RUIMTE IS
VOOR JOU!

Kun jij een beetje vormgeven? Of schrijf je graag?
En wil ook jij een steentje bijdragen aan
dit Rochusnieuws?

Wij zoeken enthousiastelingen die een aantal keer
per jaar dit blad vorm willen geven.
Ook voor schrijvend talent is er altijd een plekje
bij de redactie!

Meld je aan via: rochusnieuws@gmail.com
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Ondersteuning in de buurt
Elkaar helpen, dat past wel bij de Rochusbuurt. Maar
soms komen we er niet zelf uit. En dan is het toch wel
fijn om te weten dat er ondersteuning is.
“Uitgaan van eigen krachten en talenten”. Dat is de visie van
WIJ Eindhoven. En dat past dan weer wel in onze buurt.
Geen betuttelende zorginstantie die ons vertelt wat we
moeten doen. Maar iemand die op maat kijkt hoe die ons
vooruit kan helpen. Met de hulp van de buurt, familie en
professionele zorgverleners.
Sinds september vorig jaar is WIJ Eindhoven onafhankelijk
aan het werk in onze buurt. Het team van 11 generalisten
helpt mensen binnen de ring met allerlei hulpvragen. Denk
bijvoorbeeld aan ouderenzorg, opvoedingsondersteuning,
psychiatrische zorg, financiële hulp, eenzaamheid. Samen
kijken we hoe we jou weer op weg kunnen helpen.
Maar het werkt ook andersom. Heb je nog wat uurtjes in de
week over?
Onze omgeving kan nog heel wat vrijwilligers gebruiken.
Bijvoorbeeld een praatje maken met mensen van de
Wilgenhof of boodschappen doen voor een zieke buur. Of
de hond uitlaten van iemand die zelf niet meer zo goed te
been is. Samen komen we een heel eind!
Dus heb je een vraag of kun je iets voor een ander betekenen?
Zoek ons eens op in de Buut, st. Rochusstraat 42a.
Elke donderdag is er een inloop van 12.30 uur tot 14.00 uur.
Groetjes Buurtteam ‘Binnen de Ring’
WIJ Eindhoven

Plantenbeurs
Al enkele jaren houden we in mei een plantenbeurs
in “De Buut”. Vorig jaar hebben we voor de eerste
keer een kruisbestuiving gedaan met het Repair
Café, wat goed is bevallen voor beide partijen.
Op 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur is er een
Plantenbeurs én RepairCafé in “De Buut”.
De spelregels voor de plantenbeurs zijn heel eenvoudig:

Iedereen die tuinplanten, zaailingen, stekjes of uitlopers
over heeft óf iets nieuws wil voor haar of zijn tuin/
balkon is deze middag welkom. De planten kun je ruilen
of verkopen tegen een kleine vergoeding.

Wij zorgen voor de koffie, thee en natuurlijk pannenkoeken!
Kom je alleen voor de gezelligheid mag ook.
Bij vragen:

Catherine Marie, Rochusstraat 63, tel. 040-21 24 943
José Raaijmakers, Hoefkestraat 8, tel. 06-15 20 77 94

e-mail: jose.raaijmakers8@gmail.com
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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 het Willem Aarts.
Wie ben je?		

Willem Aarts

Hou oud ben je?

5 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

	Mama Lisanne en papa Bert.
Ik heb 2 zusjes: Janne en Cato

Naar welke school en klas ga je?

De Hasselbraam, groep 2 bij juf Nina

Wat is je lievelings:

Les							gym
Eten						pannenkoeken
Vakantieland
naar Italië, omdat ze daar pizza eten
Snoep						marshmellow bij het vuur
Kleur						goud
Dier						hond
Tv-programma Jake en de nooitgedacht piraten

Waaraan heb je een hekel?

Om ’s avonds te gaan slapen

Wat zijn je hobby’s?

Voetballen

Wat is een goede/slechte eigenschap?

	Ik ben lief voor anderen, soms vind ik het moeilijk
om te luisteren
Van welke muziek hou je?

Sexy als ik dans van Nielson

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

Ja leuk, omdat ik hier zelf naar het speeltuintje mag

Wat wil je later worden?

Voetballer

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk

Niels van groep 3

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

Kinderpagina!!

HAHAHAHAAA

Een man gaat naar de dierenarts met zijn goudvis.
“Volgens mij heeft hij epilepsie”, zegt hij tegen de arts.
De man onderzoekt de vis en zegt: “Hij ziet er toch redelijk
kalm uit meneer…”
“Ja, wacht maar tot ik hem uit de kom haal!”
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Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
antwoord: Tot de helft want daarna loop je er weer uit.
vraag:

Kan jij hoger springen als de Eiffeltoren?
antwoord: Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen!
vraag:

Tekenles

Kruiswoordpuzzel
muziekinstrumenten

oplossing
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Mental mapping
in de Buut
Tekeningen van de beleving van de Geldropseweg door bewoners
Hallo, mijn naam is Marjolein Pauly.
Voor een afstudeerstage bij de Gemeente
Eindhoven onderzoek ik momenteel de
Geldropseweg. Ik studeer stedenbouwkundig ontwerpen aan de NHTV in
Breda. Mijn afstudeeropdracht gaat over
de historische wegen van stadsdeel
Stratum. In het bijzonder over de
Geldropseweg.
Mijn insteek is om de leefbaarheid langs
deze twee historische wegen te verbeteren door onderzoek te doen aan de hand
van de belevingswaarde van de gebruikers. Om achter deze belevingswaarde te
komen, pas ik de mental mapping
methode toe. Diverse sociologen zeggen
dat iedere persoon in zijn eigen hoofd
een bepaald beeld vormt over hoe hij/zij
een ruimte beleeft. Door dit beeld op

papier uit te tekenen wordt er in beeld
gebracht hoe gebruikers van de
Geldropseweg deze straat ervaren.
Vrijdag 6 mei ben ik in De Buut geweest
en zijn er een aantal van jullie enthousiast
aan het werk gegaan met de mental mapping methode. De tekeningen vertellen
mij veel over jullie belevenis van de
Geldropseweg. De resultaten ga ik voor
mijn afstuderen omzetten in een ontwerpadvies. Mocht u interesse hebben in
het eindresultaat dan bent u welkom op
een korte presentatie waarover later meer
informatie volgt. De bewoners die
afgelopen vrijdag 6 mei bijgedragen
hebben aan mijn onderzoek wil ik daarvoor hartelijk bedanken.
Marjolein Pauly
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• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Schoonheidssalon

studio
A

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

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

www.voeljegoedineindhoven.nl
Bewust eten, bewegen én blijven genieten!

Maandag t/m Zaterdag
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Verrassing in de speeltuin!
‘We zitten in de tuin’, werd me toegeroepen, terwijl ik de Buut in liep.
Fantastisch! De speeltuin was de garden of Eden die avond.
De kastanjes stonden in bloesem, de bladeren van de bomen kleurde
lente door de ondergaande zon. Iedereen werd enthousiast van deze
lokatieverandering.
Er was stevig gekookt door de kookploeg, om vervolgens samen met Frank
de tafels en de banken in de speeltuin te
zetten. Kort na 18.30 uur werden de
bordjes gevuld op tafel gezet, en iedereen zat te genieten. De courgettesoep
met zalm was prachtig zacht van smaak,
de sinaasappelzeste gaf de boeuf
Bourguignon een geraffineerde twist en
de schuimtjes in de Eton mess mochten
van de chefkok niet verbrokkeld worden;
was te veel werk. Ze verpulverden in
ieders mond. Het menu was weer in
balans, met een zoetje en een zuurtje, en
met veel liefde gemaakt.

Het mooie van deze avonden is, dat je
aan tafel zit tussen onbekende verhalen,
onduidelijke ego’s en warme buurtgevoelens. Het is nooit saai. De wijn
vloeit en het bier prikkelt de fantasie.
Er wordt veel gelachen. De koffie en
thee op het einde, na de gezamenlijke
afwas, voelt als een kadootje na gedane
arbeid. Het was een mooie avond in mei.
See you in June.
Koert
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Carlijn draagt de ‘voorzitterstas’ over aan
Yolande: het Rochusnieuws was erbij!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april maakte ze het nieuws
bekend: Carlijn ’t Hoen legt haar bestuurstaak als voorzitter neer. Ook
kondigde ze haar opvolger aan: Yolande Voskes.
Na afloop van de ALV maakten ze een
afspraak voor een overdracht met als
belangrijk item ‘de rode Rochusbuurt
voorzitterstas’. Dat leek me een mooie
gelegenheid voor een interview met
beide voorzitters. Het werd een
zaterdagavond bij Carlijn thuis, waarbij
het kwam tot een leuk gesprek.
Al bladerend in voorgaande edities van
het Rochusnieuws halen we herinneringen op. Zo komen we er achter dat
Carlijn de kranten vanaf 2009 heeft
bewaard, dat moet naar eigen zeggen dus
het jaar zijn waarin ze zich actief ging
inzetten voor de buurt. Ze woonde toen
al enkele jaren met man Joost in de
Rochusbuurt. Echt betrokken bij de
buurt was ze niet, dat kwam later pas
toen hun kinderen Anne en Bram
geboren waren en de directe leefomgeving belangrijker werd. Om deze leefomgeving nog beter te maken werd ze lid
van de speeltuincommissie en organiseerde ze kinderactiviteiten, zoals
camping ‘de Rochus’, kinderknutselen
en sinterklaas. Later werd ze bestuurslid
en nu dus alweer zo’n 3 jaar voorzitter.

Links de ‘nieuwe’ Yolande
en rechts de vertrekkende
voorzittter Carlijn

We hebben het met z’n drieën over voorzitter zijn in een buurt als de Rochusbuurt.
Wat houdt dat nu in? Hoe vul je dat in?
Carlijn vertelt daarover dat ze zich vooral
heeft willen richten op de mensen in de
buurt, het proberen te verbinden van
mensen in de buurt. Ze heeft gedurende
haar tijd als voorzitter heel veel mensen
leren kennen, dat was voor haar het leukste van haar rol. Activiteiten naar ‘buiten’
toe waren er natuurlijk ook, zoals de
overleggen met de gemeente.
Terugkijkend heeft Carlijn zich de
afgelopen jaren onder andere bezig
gehouden met veilig verkeer in de buurt,
de ‘staart’ rondom de verbouw en nieuwbouw van terrein Joep en de Blauwververij
en het meest recent de verhuizing en
verbouwing van De Buut. Dit project
had ze graag zelf afgerond, maar gaat ze
nu vanaf de zijlijn meemaken. In
september start ze met de vrije school
pabo om over 2 jaar juf te worden. Ze zal
de komende jaren al haar tijd nodig
hebben voor deze studie, vandaar haar
keuze om te stoppen. Het betekent niet
dat ze niet meer betrokken zal zijn bij de

buurt, integendeel. Ze wil graag actief
blijven voor de buurt, maar dan meer
vrijblijvend.
Nu Yolande de rol van voorzitter van
Carlijn overneemt, krijgt ze naast een
goed gevulde mailbox ook een heuze
rode Rochusbuurttas overhandigd. De
inhoud ervan krijg ik niet te zien,
dat blijft geheim. Carlijn wil Yolande
meegeven vooral mensen te blijven
enthousiasmeren en te blijven uitnodigen. Dat is wel aan Yolande toevertrouwd, want dat is precies wat ze doet
met Buurten bij de Buut, een activiteit
die ze samen met Maurice van Hintum
heeft opgezet, waarbij de Buut een
ontmoetingsplek is voor ouderen uit de
buurt.
Yolande vertelt ons hoe ze ertoe kwam
de ‘rode voorzitterstas’ van Carlijn over
te nemen. Ook zij was gedurende haar
eerste jaren in de buurt niet erg
betrokken. Wel werd ze vaste bezorger
van het Rochusnieuws onder het mom
‘draag ik toch mijn steentje bij’. Haar
buurtgevoel nam toe toen ze vaker in
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contact kwam met Carlijn en Frank van
der Laak. Ze stapte in de organisatie van
het Running Dinner en startte Buurten
bij de Buut. Steeds vaker was ze ook te
vinden bij Buutvrij op vrijdagmidddag.
Ze vertelt dat ze zich steeds meer bewust
werd van haar fijne buurt. Door de
gesprekken bij Buutvrij was ze al van
plan om eens aan te schuiven bij het
bestuur om misschien wat dingen te
organiseren. Het liep allemaal iets anders, de eerste bestuursvergadering had
ze meteen de voorzittershamer in haar
hand. Gijs van Stiphout en Frank hadden
haar tijdens de nieuwjaarsborrel weten te
strikken. Een dag later, weer fris in het
hoofd, overdacht ze haar toezegging en
besloot ze het definitief te gaan doen.

Yolande Voskes
Yolande woont sinds 2009 in de St. Rochusstraat met haar partner John
en poes Gerrit. Ze werkt als Universitair docent in het VUmc. Ze geeft
onderwijs en doet onderzoek in de Medische Ethiek. In haar vrije tijd doet
ze aan hockey, verder houdt ze van gezelligheid en van (het bereiden van)
lekker eten. Je komt haar in de buurt tegen ’s ochtends vroeg op haar
fiets naar het station, lopend door de buurt voor boodschappen of in
de Buut bij ‘Buutvrij’ en ‘Buurten bij de Buut’.

Yolande ziet graag dat de buurt blijft
zoals die is. Volgens haar: een fijne buurt
om in te wonen, waar mensen elkaar kennen en er voldoende gelegenheid is om
elkaar te ontmoeten. Ze hoopt dat ze iets
kan bijdragen aan de verbetering van de
Geldropeweg en verder wil ze zich in
gaan zetten voor de verbouwing van
De Buut, het behoud van buurtactiviteiten en het blijven bestaan van het
Rochusnieuws.
Mooie woorden van bevlogen mensen.
Het schrijfblok werd weggelegd, we
maakten nog wat foto’s en proostten op
onze fijne buurt en tja… die tas…
Lisanne

BOBLINE
hair & beauty

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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Rochus Culinair...
Budget Recepten van Kimberley

Door mijn lage inkomen ben ik verplicht om zuinig boodschappen te doen. Maar
door veel te combineren en experimenteren met het samenvoegen van ingrediënten,
ben ik voor mezelf een budget receptenmapje aan het maken. Deze zijn berekend
voor 1 á 2 personen, dit omdat ik ook alleen ben, en de kosten zijn niet meer de €5,-.
Lekker koken hoeft dus niet duur te zijn en is voor iedere portemonnee. Hierbij wil
ik dan ook mijn budget recepten met jullie delen zodat iedereen lekker en goedkoop
kan eten.

Tomaten Room Soep

Rijst met Groentes

Wat heb je nodig

Wat heb je nodig

Bereiding:

Bereiding:

•
•
•
•
•
•
•

750ml water
1 bouillonblokje
140g tomatenpuree
Scheutje kookroom
Vermicelli
Koriander
Blikje soepballetjes

(1pans gerecht)

•	1 bakje basmati rijst (1minuut rijst)
•	½ zakje sperziebonen
•	2 wortels
•	250g champignons
• ½ blikje smeg vlees
• 1 grote pan/wok
• Olijfolie

•	Breng het water samen met het bouillonblokje aan de
kook.
•	Voeg daarna al roerend de tomatenpuree geleidelijk bij
het water.
•	Scheutje kookroom toevoegen, doe dit naar eigen smaak.
•	Voor de liefhebbers kun je de soepballetjes er bij doen
samen met wat vermicelli en laat dit even goed garen.
•	Blijf tussendoor goed roeren door de soep zodat er een
goede verdeling is met de ingrediënten.
•	Om het af te maken doe je er nog een beetje koriander bij.
•	Nog even goed doorroeren en klaar is de soep.

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!

•	Snij de groentes klein. De sperziebonen doormidden,
de wortel in schijfjes en de champignons in stukjes.
•	Snijd ook het vlees in blokjes.
•	Olie in de pan en voeg daarna alle groentes erbij.
•	Roer alles goed door elkaar tot het goed gaar is.
•	Haal de rijst uit het bakje, in een schaaltje en maak
het los van elkaar.
•	Als de groentes gaar zijn kun je de rijst erbij doen,
deze roer je ook goed door elkaar tot ook de rijst gaar
is en verdeeld door de pan zit
•	Als laatste voeg je de vleesblokje erbij, deze ook
omroeren.
•	Een goede mix van groentes, vlees en rijst in 1 pan
klaar gemaakt.
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Buut Eettafel
nodigt je uit!
De eerste zaterdag van de maand koken buurtgenoten
voor buurtgenoten. Wil jij mee koken? Of wil jij mee
eten? Meld je dan aan. Samen koken en samen eten
met mensen uit jouw buurt. Afgelopen keren zaten er
maandelijks ruim 25 mensen aan tafel, en werd
gekookt door 4-5 buurtgenoten.
Op zaterdag 4 juni kun je weer aanschuiven voor:
•	Uitgebreid salade en rauwkostbuffet met stokbrood
en kruidenboter
•	Fish and Chips Gordon Ramsay style met remouladesaus
• Vers fruit met vanilleijs

Op zaterdag 2 juli hebben we een speciale editie: Buut Eettafel
op lokatie. In de houtgestookte oven van Dido van Klinken
gaan we samen pizza’s bakken. Uiteraard mèt voor- en
nagerecht.
Zoals altijd ben je vanaf 18.00 uur welkom en gaan we om
18.30 uur aan tafel. De kosten zijn €6.50 pp (kind €4).
Aanmelden op buuteettafel@gmail.com

Repair Cafe Stratum

Waar blijven de jongeren in het Repair Café?
Je kent het vast wel, je staat op en wilt een bak koffie voor jezelf zetten als blijkt dat je
koffiezetapparaat het niet meer doet. Of je staat op en trekt een broek aan en whoops, er
ontstaat een scheur. Geen dagelijks probleem maar wel heel vervelend, vooral als het een
klein mankement betreft of als je iets recent hebt aangeschaft. Een nieuw product kopen
ligt dan natuurlijk voor de hand, maar kost vaak wel veel geld. Een andere optie is natuurlijk
om je product te (laten) repareren. Hiervoor hoef je in veel gevallen niet eens op zoek naar
een speciaalzaak maar kun je terecht bij reparateurs in het Repair Café van de Rochusbuurt,
gevestigd in de Buut aan de Hoefkestraat.
Reparatie komt echter steeds minder vaak in ons op als alternatief. Dit ligt deels aan fabrikanten die steeds complexere
producten maken, maar ook aan onszelf. We zijn of vinden
onszelf bijvoorbeeld te onhandig, hebben het geld niet over
voor een reparatie en besteden onze tijd vooral liever aan
andere dingen. Het Repair Café komt aan al deze persoonlijke
belemmeringen tegemoet. Iedere laatste zaterdag van de maand
staan reparateurs namelijk vrijwillig voor je klaar om producten
vaak gratis en voor niets te repareren. Zo kun je heel eenvoudig
geld besparen om aan andere leuke dingen uit te geven.
Wordt er dan helemaal niks van jou verwacht? In principe niet.
Het enige dat we op prijs stellen is dat je er tijdens de reparatie
bij blijft zitten, zodat je een volgende reparatie hopelijk zelf
kunt uitvoeren. Let wel op, we kunnen geen garantie geven dat
je product altijd gerepareerd wordt. Defecte producten die we
vaak binnen krijgen en meestal wel kunnen repareren zijn
bijvoorbeeld, lampen, stofzuigers, koffiezet apparaten en
klokken, sieraden, maar ook de meeste kledingstukken en
houten meubelstukken.

Dus wat weerhoudt je er nog van nog om eens langs te komen?
Het Repair Café is gemakkelijk, goedkoop, gezellig en ook nog
eens erg goed voor het milieu. En ben je bereid om een keer
mee te helpen achter de bar en een kletspraatje met buurtbewoners te maken of om zelf reparaties te verrichten, dan
ben je uiteraard van harte welkom! De Rochusbuurt is een
buurt voor jong en oud en daar wil het Repair Café ook
onderdeel van zijn. Kortom we hopen veel jongelui te mogen
begroeten op onze eerstkomende openingsdagen, die van
zaterdag 28 mei en 25 juni.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Oud papier
Woensdag 1, 15 en 29 juni

Plantenbe
urs

28 	Repair
Café

van 14.00
- 17.00 uur
van 14.00
- 17.00 uur

Juni

15

St. Jorislaan: Dinsdag 31 mei en 14 en 28 juni
Rochusbuurt: donderdag 26 mei, 9 en 23 juni
en 7 juli
St. Jorislaan: D
 insdag 7 en 21 juni,
5 juli mei
Rochusbuurt: Donderdag 2, 16 en 30 juni,

Mei

4

Grijze bak

Groene bak

Iedere vrij
dag Buut Vr
ij
van 17.00
- 20.00 uur

28

Grijs, groen en papier

Buut Eettaf
el

Buurten bi
j de buut
25	Repair
Café

vanaf 18.0
0 uur
van 14.00
- 18.00 uur
van 14.00
- 17.00 uur

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

Eerste zate
rdag van de
maand Buut
Eetafel

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 650 stuks in
de Rochusbuurt.
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.
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