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De zomer zit er weer op!

Redactioneel2

Terwijl veel mensen aan het genieten waren van zon, zee en strand werd
er in de Buut niet stilgezeten. Er werd geschuurd, geverfd, gesloopt,
gebouwd en… gezweet! In deze weken troffen we Frank vaker aan met
het stoom uit z’n oren. Het houtwerk dat jaren geleden van Michiel het
mooie kleurtje zwart had gekregen leende zich niet zo lekker voor een
nieuw kleurtje en de grijze muurverf kwam tot twee keer aan toe van de
muur af. Maar met wat ondersteuning en goedkeurende blikken van Jan,
het lotgenoten contact en de goedbedoelde adviezen van Heinz, de hulp
van Hendrik, de “schuurkwaliteiten” van Yolande, de professionele
adviezen van Albert en de gezelligheid van heel veel binnenlopende
buurtbewoners is het gelukt: de Buut heeft een andere look! Maar het
ziet er niet alleen maar beter uit, ook het podium is eruit waardoor de
Buut ruimer lijkt en beter toegankelijk is voor mensen die wat minder
goed ter been zijn.

Facebook4

Tijdens het Rochus rommelfeest kon de
nieuwe look van de Buut bewonderd
worden. Vaak alleen maar als je naar de
wc moest want verder konden we de hele
dag heerlijk buiten zijn. De dag begon
met het verkopen van rommel op onze
befaamde rommelmarkt. Op het
grasveldje achter onze nieuwe woningen
werd zichtbaar wat iedereen nog op
zolder had liggen: spelletjes, potten,
pannen en kleiding werden verkocht. In
de middag was er voor de kinderen de
mogelijkheid bootjes te bouwen onder
begeleiding van Sabien Rutten van
‘Scharrelkunst’ Aan het einde van de
middag was het tijd voor de JJ Cale
Tribute Band met als zanger onze eigen
buurtbewoner Dylan. Vader Ad en
moeder Ankie konden het niet laten nog
even mee te spelen en te zingen. In de
loop van de avond serveerden Wiro en
Harriet van ’t Hoefke een heerlijke maaltijd. Met een goed gevulde maag
kwamen later de voetjes nog van de vloer
en was het om middernacht tijd om op te
ruimen en nog een afzakkertje te drinken
op een geheime locatie! Het was een
geslaagde dag mede dankzij iedereen die
een handje heeft geholpen. Dank!
Tijdens het buurtfeest hebben we Frank
al even in het zonnetje gezet. Niet alleen
maar vanwege het organiseren van een
mooi feest en het harde werken in de
Buut maar ook omdat hij de Buut maakt
tot een echt buurthuis waar iedereen welkom is! Frank, je bent belangrijk in onze
buurt! Dankjewel! (genoeg veren in z’n
kont in dit krantje… in het volgende

krantje beloven we zijn naam even niet
meer te noemen J)
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Inmiddels is Buutvrij weer begonnen en
vinden er weer activiteiten plaats in de
Buut! Dus kom een keer binnenlopen op
vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur of
organiseer zelf een mooie activiteit in de
Buut! Het kan!
Groet en hopelijk tot snel in de Buut!
Het bestuur

Scharrelkunst
Onderdeel van het Rochusrommelfeest was dit jaar
Scharrelkunst, waarbij onze jongste buurtbewoners
bootjes bouwden van veelal natuurlijke materialen zoals
hout en bladeren. Eénmaal klaar werden de bootjes ook
te water gelaten, waarbij het natuurlijk spannend was
om te zien of de boten waterbestendig zouden zijn;
gelukkig ging het (meestal) helemaal goed!
Deze leuke en goed bezochte activiteit stond onder begeleiding
van Sabien Rutten (uit de Irisbuurt), die onder de naam
Scharrelkunst onder meer iedere woensdagmiddag creatieve
workshops op de Genneper Hoeve organiseert
(zie ook www.scharrelkunst.info).
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tel. nr. 14040

Anlieger frei, we regelen het zelf wel

Ruim 8 jaar geleden overleed Hans Monderman, de ‘uitvinder’ van wat
we nu Shared Spaces noemen. 5 jaar eerder had hij zich als verkeersdeskundige opgeworpen voor een verkeertekenloze rotonde, omdat hij
had opgemerkt dat regulering ongelukken in de hand werkt. Bij de
opening stak hij achterstevoren de tot plein omgebouwde rotonde over,
zonder problemen.
Wonen in een stadswijk, waarbij de bevolkingsdichtheid hoog, de verkeersdichtheid
hoog en zelfs huisdierdichtheid hoog is, vergt veel van de bewoners. Borden die ons
wijzen op verkeerd geplaatste vuilniszakken, verboden in te rijden of op de 30km
zone van onze wijk, hebben tot doel, de leefbaarheid te reguleren. Met regels. Zoals
Monderman al constateerde, neemt de behoefte zich ‘normaal’ te gedragen af, naar
mate aandacht voor onwenselijk gedrag (in de vorm van borden, regels, handhavers)
toe neemt. De Kruisstraat is werd dit jaar als fietsstraat tot Shared Space uitgeroepen,
met als doel door zelfregulering de verkeersveiligheid te vergroten. Het vergt lef om
te zeggen dat fietsers plots de baas zijn in een straat. Wat kunnen we daarvan leren?
Werkt zelfregulering?
De Rochusbuurt heeft het in zich om een Shared Space te worden. Deregulatie van
verkeer ligt dan voor de hand. 30km borden zijn volstrekt overbodig in onze smalle
straatjes, en dat vuilnis in en niet naast de stortkoker moet weet iedereen. Door het
dorpse karakter is er al een positieve sociale controle en een gemeenschappelijk gevoel
van verantwoordelijkheid naar elkaar. In een Shared Space delen we en steunen we
elkaar. Het buurthuis de Buut speelt daarbij een steeds belangrijkere rol, om elkaar te
ontmoeten en te leren kennen. Mensen die elkaar kennen en elkaar regelmatig
ontmoeten hebben in brede zin meer begrip voor en zijn verdraagzamer naar elkaar.
Daarvoor is geen overheid nodig die regels maakt, maar een die luistert naar
bewoners, hen vertrouwt en voorwaarden schept.
Dit alles werpt de vraag op, kan de Rochusbuurt een
Shared Space worden, waarbij alle regulerende borden er
uit gaan, de hele buurt woonerf wordt en een (kostenloze) vergunningszone? Fietsers fietsen, kinderen
spelen, voetgangers lopen en auto’s rijden door elkaar en
vooral met elkaar, als buurtgenoten. Zou het ons,
huiseigenaren, ondernemers, expats, huurders en
studenten, lukken om elkaar dat vertrouwen te geven dat
we dat samen zouden kunnen? Zou de gemeente in zijn
voor een experiment waarbij het Duitse verkeersbord
‘Anlieger frei’ (alleen voor bewoners) wordt
geïntroduceerd, en daarmee de buurt terug geeft aan
haar bewoners? Ik gun iedereen die Freiheit.
Koert

Initiatiefnemer gezocht
Whatsapp Buurtpreventie
Op uitnodiging van een oplettende burger op Facebook heeft de redactie
van Het Rochusnieuws wat meer informatie gezocht over Whatsapp
Buurtpreventie Nederland België. Dit is een initiatief waar men via een
aanmeldformulier (als initiatiefnemer) een Whatsappgroep kan starten
waarin meldingen van verdachte situaties worden gedaan.
Buurtbewoners kunnen zich bij de Whatsappgroep aanmelden (lid
worden) om ook op de hoogte gehouden te worden.
De Rochusbuurt heeft voor zover wij
kunnen vinden nog geen Whatsapp
Buurtpreventiegroep. (Wel o.a. Strijp,
Lievendaal, Witte Dorp en Bennekel).
Toch lijkt daar wel behoefte aan. Het
creëren van een groep is waarschijnlijk
niet moeilijk, maar als redactie willen we
hier liever niet het voortouw in nemen
(wij berichten u graag via ons krantje en
hebben daar de handen vol aan). Bij deze
plaatsen we dus een oproep aan een vrijwilliger die bereid is een groep aan te
maken.
Het aanmaken van een Whatsapp
Buurtpreventiegroep kan via de website
www.wapb.nl. Als er eenmaal een groep
is, kan men ook via deze website lid

worden van zo’n groep.
Vóórdat u zich massaal inzet om hierin
initiatief te nemen en een groep aan te
maken, adviseren wij u te kijken of er intussen een groep is. Want wanneer meerdere mensen tegelijkertijd of kort na
elkaar op dit idee komen ontstaan er wellicht meerdere groepen en schiet het zijn
doel voorbij. Door op het kaartje op de
website te klikken en te zoeken naar
‘Eindhoven’, komen alle bekende
Whatsappgroepen in Eindhoven naar
voren. Bestaat de Whatsappgroep
Rochusbuurt inmiddels wel? Dan is iemand u voor geweest en kunt u zich aanmelden voor de groep. Veel succes!

Vrijdag 16 september
Vrijdag 16 september leek wel
vrijdag de 13e! tot twee keer aan toe
verscheen de ambulance in de
Rochusstraat.
De eerste keer om Tineke naar het ziekenhuis te brengen met een gebroken
heup, inmiddels is ze geopereerd en heeft
ze een nieuwe heup. Toen Frank ’s avonds
na ‘Buutvrij’ de Buut afsloot hoorde hij
een vrouw roepen uit het raam. Het was
snel duidelijk dat er iets mis was en hij
heeft direct 112 gebeld. Samen met Marit
heeft hij haar gerustgesteld tot na enkele
minuten de ambulance kwam om Marian
naar het ziekenhuis te brengen. Later
bleek dat het om een herseninfarct ging
en dat het snelle optreden van Frank en
Marit erger heeft voorkomen. Inmiddels
gaat het naar omstandigheden goed en
wordt in het ziekenhuis aan haar herstel
gewerkt.

Kopij voor het Rochusnieuws?
Begin november verschijnt nummer 155 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 30 augustus oktober a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Tijdens buutvrij op 23 september kwam
de familie van Marian onze helden bedanken met twee grote bossen bloemen.
En concludeerden we maar weer eens
dat we een fijne buurt hebben!
We wensen beide dames veel beterschap en een goed herstel!
Yolande

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

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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Repair cafe bouwt verder op kapot

Voor u Geknipt...

Dat vervuiling in de buurt leidt tot frustraties lees je regelmatig terug op
Facebook. Terecht wordt er regelmatig
opgeroepen om met name overlast van
honden- en kattenpoep terug te dringen.
Fen Weijtens

Beste buurtgenoten, hier word ik niet vrolijk
van... Poep voor mn deur... Wil de gene die
tijdens het uitlaten van de hond vergeten is /
over het hoofd gezien heeft deze hondenpoep
op te ruimen dat alsnog even komen doen?
St rochusstraat. BVD Fen

Aan de lol van de vrijwilligers te zien, is het elke laatste zaterdag van de
maand een feest. Met veel enthousiasme worden de ‘kneuzen’ opgelapt,
en blijkt geen gebrek te gek of er wordt serieus naar gekeken. Het
Repair Cafe Stratum heeft een naam hoog te houden als gezelligste
Repair Cafe van Eindhoven, maar ze maken het ook echt waar.
Achter de toog in staat materfamilias Ine
Chatrou. Ze houdt het overzicht op iedereen,
bezoekers en vrijwilligers. De meeste bezoekers hebben een gebrekkig apparaat, met een
vraag om reparatie. Maar ook vaste klanten
diemaandelijks binnenlopen, zonder een
kapot apparaat, ontvangen verse koffie en
iets lekkers. Tegen sommige bezoekers is dat
laatste niet te dovenmansoren gezegd, en de
schaal met koekjes of cake verdwijnt
langzaam richting mond. ‘Dat geeft niks’ zegt
Ine, ‘we zijn hier allemaal ook voor de
gezelligheid. Met elkaar bezig zijn is belangrijk in de Rochusbuurt’. Dat veel bezoekers
frequent terugkomen, zegt veel over het
succes van dit Stratumse initiatief.

Nog steeds blijkt het Repair Cafe een
schot in de buurtactiviteitenroos van de
Rochusbuurt. Met de inzet van Buutbeheerder Frank is het interieur van de Buut
recent gebruiksvriendelijker gemaakt voor
de bezoekers van het Repair Cafe. Er
zal meer ruimte zijn voor reparaties
en de ontvangst van bezoekers. De
gezelligheid zal het ook zeker ten
goede komen.
Iedereen die bv. een kapotte klok,
een gescheurde broek, of een
kapotte wasmachien of radio
heeft, is weer welkom in de Buut,
op de laatste zaterdag van de
maand. Kom jij ook om je dierbare spullen een tweede leven
te geven? Vanaf 14u staan de
professionele techneuten en
handige Harrie’s (M/V) weer
klaar voor jullie.

Karen Brouwers

Ondanks dat er in belendende wijken ook
Repair Café’s zijn opgezet, en de het aantal
bezoekers wat is verminderd, is het enthousiasme niet verminderd. ‘Mensen hoeven
minder lang te wachten. Daardoor zien we
ook steeds meer jongere mensen, die geen
zin hebben lang te wachten. Zo heeft het
weer een voordeel’, vertelt Chatrou met een
knipoog.

Dat valt mij idd ook op en zo
jammer van de buurt en het woon genot.

Nieuw in de wijk

Reacties
Wilco Bosems

misschien goed bedoeld als
compost voor de roos...

Het is weer schering en
inslag! En een nieuw opvallend verschijnsel,
onkruid tegen veel woonhuizen niet normaal!
Blikjes bier en ga zo maar door...
Mark Verheul

Vragen? Mail:
repaircafestratum@gmail.com.

Sinds het begin van 2016 is onze
buurt verder uitgegroeid door de
nieuwbouw aan de Hoefkestraat.

Rency Gijsbers Schandalig zoiets. Net zoals
iedere dag je hond laten plassen voor de
toegangsdeur van de appartementen van
Schoonhoeve.

Beste poeper, in plaats van aan
de st. Rochusstraat een drol draaien kak lekker
voor onze deur ( kettingstraat). Van de 10
drollen bij ons op de stoep kan er best één bij.
Pffffff..

Sabela Siebel

Is wasn”t me ..... Maar wel
een zooitje inderdaad

Marion del Prado

Een mooie rij ruime huizen , in een stijl die zeker past in onze
wijk. Maar wie wonen er, en waarom voor onze buurt gekozen?
Op zoek naar antwoorden ging ik op stap, gewapend met een
kladblokje en zenuwachtig omdat het mijn eerste artikeltje van
onze krant zal zijn.
Bij mijn eerste poging op een zondagmiddag trof ik helaas
niemand. Ook op een maandag doet er geen mens de deur
open. Door de ramen spiekend zie ik gezellig ingerichte huizen
en kinderspulletjes. Maar waar is iedereen? Voorzichtige
conclusie: hier wonen mensen die niet aan huis kleven, er op uit
gaan dus.

Op de dag voordat de laatste kopij ingeleverd moet zijn doe ik
een laatste poging. En dan ontmoet ik Marloes, die samen met
man Berry en dochtertje Valerie hier hun thuis gevonden
hebben. Bekend met London en dichterbij het Philipsdorp,
kozen zij voor onze buurt. Vanwege het dichter bij familie
en vrienden willen wonen, het ruime huis en de mooie ligging
in de stad en dicht bij het groen.
Het bevalt ze uitstekend hier. De rust in de buurt en de speelmogelijkheden voor Valerie spreken aan. Door de buurtborrel
leerden ze de mensen uit hun directe omgeving kennen.
Klinkt goed, en zo is het ook. Welkom in onze fijne wijk!
Johan
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Taalassistent bij
Vluchtelingenwerk

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 Hidde Sandbergen.

Wie ben je?

Hidde Sandbergen

Waaraan heb je een hekel?

Hou oud ben je?

Als ik voor straf op de trap moet zitten

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

Gitaar spelen en zingen

4 jaar en dadelijk 5

Mama heet Wendy en papa heet Diederik, mijn broertjes zijn
Niels en Luuk
Naar welke school en klas ga je?

De Hasselbraam; 1/2A

Wat is je lievelings:
• Les			 Tekenen en spelen in de speelhoek
• Eten		Spinazie pasta en ook van gebakken aardapeltjes,
•
•
•
•
•

lekkerbekjes, appelmoes en rode kool.

Vakantieland Denemarken
Snoep	Lolly’s, liefst met ‘waarbei’ en ‘frambode’ smaak
Kleur		Roze
Dier			Tijger, omdat een tijger ook altijd lief doet
Tv-programma	
Ninjago en Ome Opa (vooral Pizza Steef)

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

Wat zijn je hobby’s?

Wat is een goede/slechte eigenschap?

Dat ik zelf altijd lief ben / Dat mijn oortjes niet altijd goed
luisteren en dat mijn mond heel soms vieze woordjes zegt.

Sinds september 2016 ben ik vrijwilliger bij SNV
Brabant Centraal, ik heb me opgegeven als
taalassistent. De komende tijd zal ik mijn ervaringen
met jullie delen.
SNV Brabant Centraal is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN).
Een belangenbehartigersorganisatie die op komt voor de
rechten van vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van
een nieuw bestaan in Nederland. Dit gebeurt door juridische
begeleiding, hulp bij participatie, ontmoeting en voorlichting.
Vluchtelingen hebben dit hard nodig, want vluchten doe je
immers niet zomaar.
Het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving door aansporing tot zelfredzaamheid en het opbouwen van een sociaal
netwerk wordt gerealiseerd door verschillende activiteiten,
zoals hulp bij het leren van de Nederlandse taal; begeleiden op
het gebied van financiën, huisvesting en gezondheidszorg;
ondersteunen bij gezinshereniging.
De taalassistent ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers,
één op één, bij het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt
als aanvulling op een inburgerings- en/ of taalcursus.
Meer weten over SVN Brabantcentraal?
http://www.vluchtelingenwerk.nl/brabantcentraal
Augustus 2016

Wat wil je later worden?

K. en ik worden aan elkaar voorgesteld, in het pand van
Vluchtelingenwerk aan de Kronehoefstraat. Het komende half
jaar ga ik K. ondersteunen bij het leren van de Nederlandse
taal. K. woont al meer dan 3 jaar in Nederland en heeft 4 dagen
per week Nederlandse les. Naast deze les spreekt hij echter bijna geen Nederlands met anderen. We spreken af dat we elkaar
eens in de week zien, en dan 2 uurtjes met elkaar praten.

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Vrijdag 16 september

Van welke muziek hou je?

Michael Jackson en overbuurman Ad

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

Ja, omdat het in mijn lievelingsstad is en je er gitaar kan
spelen.
Piraat (zo een gemene met een haak en een houten poot)
Stijn Maathuis

We hebben afgesproken bij K. thuis, in de buurt van de
Woenselse Markt. Hij is zenuwachtig, en zet van alles te eten en

te drinken voor me neer.
We maken nu pas echt kennis, vertellen elkaar wat meer over
onszelf. Hij is 34, komt oorspronkelijk uit Eritrea, maar heeft
lang in Ethiopie gewoond. Hij werkte als manager in een
import/export bedrijf van auto-onderdelen, en had een goede
baan. Hij houdt van sporten, van muziek, en is gelovig
(orthodox).
Ik vertel over mijn familie, m’n ouders, broer en zus, en laat
foto’s zien van m’n nichtjes en neefjes. Ik vertel over m’n vrienden, en vertel dat ik samenwoon met een vrouw omdat ik wil
dat dat maar duidelijk is. Spannend om te delen met hem, maar
hij reageert hier belangstellend op en ik ben blij dat dat uit de
weg is.
We praten over zijn lessen, over mijn vakantie, over het komende inburgeringsexamen en we praten samen over de oefeningen die hij moeilijk vindt.
Hij leest zijn oefeningen voor, en ik vraag hem mij in het
Nederlands uit te leggen wat er wordt gevraagd. Hij doet het
hartstikke goed. Toch mijn hart als ik eraan denk wat een lang
weg hij nog te gaan heeft voordat hij ook maar in de buurt van
het niveau is waarop hij in zijn thuisland was. Maar we oefenen
ijverig, en de tijd vliegt voorbij.
We maken een nieuwe afspraak, voor de week daarop, in de
bibliotheek.
Ik fiets naar huis en ben er vrolijk van. Met twee uurtjes op een
vrijdagmorgen heb ik hem iets verder geholpen, en ik vond het
heel leuk om met hem te praten. Win-win!
Dinsdag 20 september

K. wilde liever op dinsdag afspreken: op vrijdag en zondag gaat
hij naar de kerk in Utrecht.
Dit keer spreken we af in de bibliotheek, we drinken thee, en
vertellen elkaar wat meer over onszelf.
K. laat de brieven zien die hij heeft ontvangen en waar hij
moeite mee heeft. Hij is enorm gedreven om de taal goed te
leren en wil graag beter leren lezen. Ik beloof om de volgende
keer een kinderboek voor hem mee te nemen, dat hij dan kan
voorlezen aan mij.
We oefenen zijn nieuwe huiswerkopdracht, en spreken af dat
hij deze week een telefoongesprek gaat oefenen: hij gaat de CV
installateur bellen om een afspraak te maken.
Volgende week zien we elkaar weer!
Inge

Waar is Aquamarijn gebleven?
Toegegeven: ik fiets/skate/loop er dagelijks langs, maar totdat ze
de Rochusnieuwsredactie mailden, was het mij niet opgevallen.

Aquamarijn is niet meer.

Maar niet getreurd: in het pand verrijst nu het Centrum voor de
Ondernemende Mens waar men (en ik citeer) “ruimte biedt aan ieder ondernemend mens dat zich wil ontwikkelen op persoonlijk of professioneel
vlak”. Dat alles binnen de pijlers Bewust, Duurzaam en/of Sociaal.
We wensen onze nieuwe buren veel succes!
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Rommelmarkt in Sesamstr…
uhhh de Rochusbuurt!
Door Bregje van Wetten

‘s Ochtends om 06.00 uur hoor ik de eerste geluiden die
verraden dat er vandaag iets staat te gebeuren in de
Rochusbuurt. Ik hoor bakwagens af en aanrijden, het geluid
van klinkende steigerpijpen en marktkramen, het geroezemoes
van de opbouwers die hun plekken inrichten. Het laat zich nog
een beetje te raden wat het weer gaat doen; echt zonnig is het
(nog) niet, maar het is droog en geenszins koud.
Als ik een paar uurtjes later de speeltuin inloop met mijn dochter wordt
pas echt duidelijk hoe hard er al gewerkt is die ochtend: het pleintje aan de
overkant van de straat kleurt groen met oranje, tientallen auto’s staan met
kofferbak open geparkeerd en zelfs in de speeltuin zelf zijn al voorbereidingen getroffen voor het feest wat komen gaat. Ook is er al veel aanloop!
Hoewel de markt pas over een uurtje zal beginnen zie ik mensen met
trolleys, grote boodschappentassen en manden het terrein afspeuren naar
interessante koopjes. Vanuit mijn plekje in de speeltuin kan ik niet zien of
deze vroege vogels al daadwerkelijk spulletjes kopen maar hoewel ik merk
dat ik enigszins geïrriteerd raak door de gedachte dat zij misschien de juweeltjes onder mijn neus vandaan roven, kan ik het de marktkramers niet
kwalijk nemen als dit zo zou zijn. Verkocht is immers verkocht! En wanneer je voor dag en dauw bent opgestaan om voor bedragen als 50 cent,
of 1 euro boeken, kleding en andere snuisterijen te verkopen, dan ben je
waarschijnlijk blij met elk item wat voorgoed van je zolder verdwijnt.

RochusBuurtfeest 2016
Zaterdag 3 september was het weer daar. Het jaarlijks terugkerend
buurtfeest. Het mooie weer hielp mee en was ook van de partij.
De speeltuin was zo ingericht dat je op elke vierkante meter kon genieten van het
feest. Links de muziek en rechts de cateringtent. Daar tussen her en der terrasjes.
Deze bleven de hele avond wel vol zitten. De JJ Cale Tribute Band verzorgde aan het
begin van de avond de muziek met een optreden. Zij hielden de sfeer er goed in.
De muziek keuze over de hele avond was geheel passend aan het buurtfeest.
Aansluitend op het optreden verzorgde restaurant ’t Hoefke een verrassende
maaltijd, waar je tegen een kleine vergoeding van kon genieten.
Later op de avond werd er ook nog blijk van dank gegeven aan ’t Hoefke voor het
diner. Aansluitend op deze dank werd ook Frank nog even in het zonnetje gezet,
omdat hij het buurthuis een opknapbeurt geeft.
Voor mij was dit het eerste, maar zeker niet het laatste, buurtfeest!!
Kimberley

Wanneer de markt daadwerkelijk begint (volgens de flyer op ons huiskamerraam) waag ik mijzelf met de buurvrouw en kindjes naar de overkant
van de straat. Het lijken minder kraampjes dan vorig jaar, maar dat kan zo
lijken omdat ze op dit plein wat ruimer staan opgesteld dan in het speeltuintje, in 2015. Ik ben vastberaden iets leuks te vinden voor de kindjes en
zelf mogen ze, met centjes in hun vuistje geklemd, ongegeneerd geld
uitgeven aan dingen waarvan ik hoop dat ze morgen kwijtraken. Want zo
gaat dat met spullen bij ons, de ene dag is het goud waard, de andere dag
vraag je jezelf af waarom je het ooit gekocht hebt. En dan mag het iemand
anders’ goud worden! (Note to self: volgend jaar een kraampje huren).
Mijn dochter van 2,5 wordt gillend gek als ze een oranje tasje van
Sesamstraat ontdekt. Een tas én Sesamstraat, best of both worlds in haar
beleving… Dus de eerste 50 cent is zo uitgegeven. De Sesamstraatknuffels
ernaast gaan naar het buurmeisje, wat zorgt voor een ruilactie onder de
dames die gelukkig van korte duur is (van ruilen komt immers huilen). Ik
trakteer mezelf op een hemdje en een parelketting. Toevalligerwijs was ik
daar al maanden naar op zoek. In totaal kost me dat 1 euro en 50 cent,
maar ik ‘doneer’ 2 euro als blijkt dat wisselgeld zo vroeg op de ochtend
nog wat lastig is. Zouden de voorschieters vanochtend dan toch bot hebben gevangen?
Of hebben zelfs deze ervaren marktlopers alles met groot geld betaald? We slaan nog
wat voorleesboekjes in en godzijdank vinden we nóg meer
Sesamstraatknuffels, zodat mijn dochter en het buurmeisje elkaar niet
langer jaloers hoeven aan te kijken. Een goede vangst, al zeg ik het zelf,
en ongeveer een kwartiertje later keuren we voldaan huiswaarts.
De rest van de middag is het een komen en gaan van buurt-, en niet-buurtbewoners op het Rochushofje. Blijkbaar heeft het nieuws van de markt
zich prima verspreid. In de speeltuin is de stilte van de zomervakantie
inmiddels verdwenen en wordt er vol op gespeeld, gegeten, gedronken en
gelachen door jong en oud. Tijd voor muziek, eten en een pilsje! Want het
is verdiend, en oh ja, uiteindelijk ook prachtig weer! Proost buurtgenoten,
tot volgend jaar. En alvast sorry voor de herrie om 06.00 uur ’s ochtends,
want ook ik ben er dan bij.

Dank

Aan alle vrijwilligers die er voor
gezorgd
hebben
dat
het
ROCHUSrommelfeest zo’n succes
was: Sjonnie, Mark (dank voor de
mooie foto’s), Mirjam, Albert (altijd
handig bij het aansluiten van de tap),
Hélène, Sabine, Marleen, Marieke,
Jeroen, José (onverslaanbaar achter de
bar), Maike, Trudy, Michiel, Maarten
(prachtige overkapping), Ramon,
Laura, Awatief, alle omwonenden die
stroom en water hebben geleverd en
verder iedereen die hand- en spandiensten heeft verricht.
Rian, Yolande en Frank
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Shhhhh…. Tumbleweed…
Over de oorverdovende stilte en Wild West-taferelenin de speeltuin

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service

Door Bregje van Wetten

Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Ik heb een aantal jaren samengewoond met twee Engelsen. Er werd wat
afgelachen! Maar een enkele keer klonk er in huis een fluisterende
‘shhhhhh… tumbleweed…’ en zo leerde ik als wereldvreemde
Nederlandse van een jaar of 20 de betekenis van deze reactie. De laatste
tijd komt de term tumbleweed vaak bij me op, om verschillende redenen.
Tumbleweed zegt je misschien in eerste instantie niets. Maar als
ik uitleg dat het gaat om de gedroogde graspollen die in woestijnen door de wind worden weggeblazen, dan weet je vast wat
ik bedoel. Er is geen Wild West-film te bedenken waarin op een
bepaald moment geen tumbleweed voorbij rolt. De Engelsen in
ons huis gebruikten deze beeldspraak om duidelijk te maken
dat een gemaakte grap of opmerking niet lollig was, oftewel: de
reactie is een stilte die zo oorverdovend is als de stilte in een
woestijn, waar je enkel het geritsel van tumbleweed kunt
horen.

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!

Deze zomer heb ik als bewoner van de Willem van
Millenberchstraat ervaren hoe stil en verlaten de speeltuin aan
de Hoefkestraat kan zijn. Als nieuwkomer in de wijk had ik
gerekend op drukke tijden, met veel (vrolijk) lawaai en 24/7
bezetting van deze bijzondere plek. Maar natuurlijk zijn er veel
kindjes op vakantie geweest en ook het weer zat lang niet altijd
mee. De drukte in de speeltuin bleef angstvallig uit en bij tijd
en wijlen maakte de speeltuin daardoor een spookachtige
indruk. De wortels van bomen en planten die hier en daar in de
lege zandbak naar boven komen doen me op die momenten
denken aan tumbleweed.

we rapen vuil op en drogen de glijbanen na een flinke regenbui.
Dat zien we als onze gemeenschappelijke taak om de speeltuin
gezellig en kindvriendelijk te houden. Maar het verschilt nogal
of je ’s ochtends wat blaadjes en kastanjes veegt, of kapotte
bierflessen en gebruikte condooms opraapt – echt waar…
Ineens is dan de associatie met tumbleweed niet de stilte van de
woestijn, maar die van een verlaten en afgebroken bar uit een
Wild West-film, na een avondje knokken en zuipen.
De zomervakantie loopt op een eindje en de meeste kinderen
keren langzaam terug in de wijk. Dat wil zeggen dat de
speeltuin weer drukker zal worden en dat het nog belangrijker
wordt dat het hier veilig en gezellig is. Mijn geroep in deze
woestijn is dan ook een schreeuw om hulp. De sociale controle
rondom de speeltuin kan wel wat beter en zou niet alleen op de
schouders van direct aanwonenden hoeven rusten. Spreek
gerust eens wat ‘cowboys’ aan als je ’s avonds je hond uitlaat
(buiten de speeltuin), of neem ook eens een prikstok mee als je
vanuit een ander gedeelte van de wijk in de speeltuin komt met
je zoon of dochter. Want wat mij betreft hoort tumbleweed op
geen enkele manier thuis in een speeltuin!
Bron foto’s: Bregje van Wetten (foto speeltuin) en Wikipedia (foto Tumbleweed)

Maar de associatie met tumbleweed in de speeltuin is tweeledig.
Want behalve de stilte die het symboliseert, herinnert ook de
toepassing van mijn Engelse huisgenoten me aan de speeltuin:
iets wat helemáál niet leuk is. En daarmee doel ik op de
frustratie, verontwaardiging en zelfs boosheid die bij mij zijn
ontstaan over de nachtelijke perikelen die zich achter ons huis
afspelen. Want wanneer de schemer invalt en de schaduw van
de bomen de speeltuin in een donkere schuilplaats voor
‘cowboys’ en ander gespuis verandert, krijgt deze kindvriendelijke plek ineens een heel ander karakter. Het geluid wat ik
overdag mis is er nu wel, bestaande uit gelal, geschreeuw en het
gerinkel van kapot vallend glas.

Maandag t/m Zaterdag

Nu begrijp ik best dat hangjeugd en misschien zelfs daklozen
en uitgaansvolk zich ’s nachts aangetrokken voelen door deze
beschutte plek in het centrum van de stad. En ik heb er geen
problemen mee dat zij na zonsondergang gebruik maken van
de speeltuin. Waar ik wel problemen mee heb is de rotzooi die
men achterlaat. Mijn buren en ik doen onze stinkende best om
de speeltuin netjes te houden; we vegen en harken regelmatig,
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Column Maarten

Big data

student Innovatie Management, over consument bewustzijn

De meeste mensen hebben al wel eens van Big data of de effecten gehoord, de meeste
mensen zouden ook schrikken hoever en hoe diep het al geworteld is in de samenleving.
Het gaat om zulke grote hoeveelheden gegevens dat de computer er zelf al conclusies uit
kan trekken en implementeert zonder dat je hier invloed op uit hoeft te oefenen.

Voorbeeld 1: In de supermarkt voor de supermarkt

een mevrouw in Amerika kreeg plotseling in haar mailbox en
op andere plaatsen advertenties voor babyvoeding en luiers, dit
zonder dat ze kinderen had of voor anderen die spullen kocht.
Bleek dat de computer door haar eetgedrag zag dat ze zwanger
was. Uit de data bleek dat zwangere vrouwen in een vroeg
stadium al meer geurloze lotion gebruikten en behoefte
hadden aan calcium, magnesium en zink. Dit voorbeeld komt
uit 2012, inmiddels zijn er bedrijven die hun personeel om deze
reden controleren, zodat ze geen promoties of contractverlengingen hoeven te geven aan zwanger personeel.

nu waarschijnlijk een zender waar je de hele dag naar kunt
kijken, zoals NPO 1 voor de actualiteiten of 24kitchen als
je van koken houdt. Verder wordt een youtube kanaal voor
je aangepast zodat je alleen ziet wat aanbevolen of leuk is
voor jouw. Als je hobby wiskunde of heavy metal muziek is
dan is er een community met websites en bijeenkomsten
waar je bij hoort. Hierdoor staan mensen minder open voor
andere ideeen, soorten personen en gedachten. Daardoor is
het ook lastiger mensen ervan te overtuigen dat er soms
compromissen gesloten moeten worden.
Weetjes Casino

Voorbeeld 2: voor de supermarkt

Wal-Mart volgt nauwgezet de orkanen in Amerika aangezien
mensen o.a. 7 keer meer bevroren aardbeien taarten verkochten in de week voor de orkaan. Hier hebben ze hun distributie
en marketing op aangepast.
Voorbeeld 3: op de beurzen

Verschillende banken hebben computers op de beursgegevens
gezet. Hierdoor als een beursnotitie een klein beetje stijgt
worden de aandelen al gekocht en het moment dat ze dalen
weer verkocht. Hierdoor maken computers winst voor banken.
De Europese Uni heeft 01/01/2014 een voorstel ingediend
om een mini belasting in te voeren zodat deze praktijken
onrendabel worden. Dit is echter drie keer uitgesteld en wordt
nu voor deze maand (september 2016) in stemming gebracht.

In het casino wordt er veel geld verdiend, dit maakt het
aantrekkelijk voor geldlustige mensen om dit fenomeen te
optimaliseren. Hierdoor zie je hier veel “truckjes” die je meer
geld doen uitgeven. Deze truckjes gelden vaak ook voor andere
bedrijven/winkels zoals supermarkten.
•	Geen ramen of klokken waardoor je minder besef hebt van tijd
•	Gedimde lichten en muziek waardoor je sneller aangetrokken wordt tot de fruitautomaten
•	Continue geld geklingel doordat het lijkt alsof er geld
verdiend wordt
•	Goedkoop alcohol geserveerd door mooie mensen wat ze
op hun gemak stelt
•	Extra zuurstof wordt in de ruimte gepompt om je extra alert
te houden
•	Er worden veel kleine winsten uitbetaald om mensen gretig
te houden en te blijven spelen

Voorbeeld 4: De bank ING

De bank ING wilde klanten aanbieden om geld te krijgen als
ze hun financiële transacties anoniem mochten gebruiken en
verkopen. Dit werd echter teruggetrokken na ophef bij de
politiek en media.
Mijn zorgen bij dit onderwerp zijn de volgende zaken:
1	mensen worden mensen steeds meer benaderd als robots, je
ben zo oud en houd daarvan dan vind je waarschijnlijk dit
lekker.
2	Bovendien kunnen mensen op een bepaalde manier gemanipuleerd worden, als je ergens onverwacht een alarm laat
afgaan verkoop je meer producten.
3	Het staat dicht bij vertrouwelijke/persoonlijke informatie.
Kan het systeem zien dat je kanker of een andere ziekte gaat
krijgen? Wordt je hier netjes voor gewaarschuwd of juist
voor wordt ontslagen?
4	Tot slot is er het probleem dat je minder en minder “verrast”
wordt, vroeger moest je rekening houden mens veel mensen
en systemen, alles wordt tegenwoordig aangepast en gepersonaliseerd. Zie bijvoorbeeld de TV, waar je vroeger nog
moest zappen voor leuke kanalen (nog vroeger één kanaal,
wilde je TV kijken moest je die zender kijken) is er

Volgende keer: D
 e automarkt, politieker en corrupter dan je
waarschijnlijk denkt

De buu(r)t verder inkleuren
De Buut is de ontmoetingsplek van de Rochusbuurt. Deze is nu 3 jaar op
de locatie Hoefkestraat 42A aanwezig. We interviewden Frank van der Laak,
beheerder van het buut huis over zijn laatste project.
Hoe werkt het buurthuis?
De buut is gratis beschikbaar voor buurtactiviteiten , een backgammon tournooi houden, ik noem maar wat, maar ook maandelijks terugkerende activiteiten zoals het Repair Café en de
Buuteettafel. Daarnaast kunt je de Buut huren voor 30 euro per
dagdeel voor besloten bijeenkomsten. Dan kan van alles zijn
een vergadering maar ook een yogaclubje. Voor iedere bezoeker in de buut is koffie en thee gratis. Fris en alcohol, de wat
luxere producten, moet je wel een bijdrage voor betalen.
En wat raad je nieuwkomers aan, mensen die in de
Rochusbuurt wonen, wel eens het krantje lezen maar nog
niet echt betrokken zijn bij de Buut?
Het makkelijkste is vrijdag middag, 17:00- 20:00~21:00 dan komen hier 10 tot 30 mensen, vrije inloop, ik heb dan ook altijd
een grote pan soep, we gaan dan ook niet aan de bar zitten
maar aan een grote tafel en dan gaat dat een beetje door elkaar
en dat wisselt dan elkaar af. Dit is ook een open gesprek waar
ook weer nieuwe initiatieven komen. Verder zijn de andere activiteiten ook laagdrempelig en goed benaderbaar natuurlijk.
Wat is je achtergrond?
Ik heb vrij lang in de theaterwereld gewerkt, was lang geleden
een van de drie oprichters van Plaza Futura. Gewerkt op de
achtergrond, programmeur, productiewerk dat soort dingen.
Zijn er andere projecten voorafgaand aan dit schilderen?
Zeker, de Buut was tot zo’n tien jaar geleden een café, en dat
heeft voordelen, dat is immers ook een ontmoetingsfunctie.
Maar ook nadelen, we hadden bijna geen bergruimte, de keuken was te vies voor woorden. Stap voor stap knap ik met behulp van verschillende mensen de Buut verder op. De keuken
is aangepakt, de kelder, nu het podium enzovoorts. En het volgende project wordt de bar verkleinen, ruimte opdelen in twee
delen, nieuwe vloeren aanbrengen en de wc’s vervangen.
Hoe ziet het project van het podium eruit?
Er zat een podium
aan de achterkant
van het Café, dat
wel b grappig
h awas
ir &
eauty
maar nam veel plek
in. Hiernaast konden mensen die
moeilijk ter been
zijn niet of lastig in
Geldropseweg
61A
de tuin komen,
5611
SE
Eindhoven
daarom hebben we het podium weggehaald, met beperkte
T 040
- 211
57de
38
middelen,
zoals
houten planken die in het podium zaten zijn
F 040 - 291 24 67
weer terug gelegd maar dan gelijkvloers. Als je naar de planken
kijkt zie je ook de korte stukken hout die op de trap zaten, het
is als een soort puzzel in de vloer gekomen. Verder de lambriOpeningstijden
doorgetrokken
en geschilderd.
di t/m sering
do 9.00
- 18.00 uur

BOBLINE

vrij 8.30 - 21.00 uur
za Hoe
8.30ben
- 17.00
uur
je op de
kleurencombinatie

gekomen?
Nou, ik wilde eerst het rood wat je ook in de rest van het café
www.boblinehairandbeauty.nl
ziet doortrekken maar toen zeiden mensen nee, toch niet weer

dat rood, dus toen heb ik gezocht naar een ander kleurtje. Toen
kwam ik een keer in een restaurantje in Noord-Holland, in
Holysloot en daar zag ik deze kleur blauw op een zelfde soort
lambrisering. Nou deze kleuren combinatie heb ik aan verschillende mensen laten zien en die waren wel enthousiast. Dus dat
gaan we uitproberen. En als mensen het leuk vinden dan gaan
we die kleur doorzetten. En hoe dat
precies in het nieuwe plan komt daar
moeten we nog
even naar kijken.
Er zijn ook een
aantal mensen die
wel mee willen
denken.

Muurtje bij de
voordeur, herrineringsplek Mevr. verschuren
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Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley

Pasta Taart

Bladerdeeg Pakketjes

Wat heb je nodig
•	500g rigatoni pasta
• 1 liter tomatensaus
• 500g gehakt
• Geraspte parmezaan
• Springvorm

Wat heb je nodig
• Bladerdeeg
• 400g gehakt
• 140g erwten
• 2 eieren
• Maanzaad

Bereiding
•	Breng een grote pan water aan de kook. Voeg eventueel
een bouillonblok toe voor extra smaak aan de pasta.
•	Laat de oven alvast voorverwarmen
•	Zodra het water aan de kook is voeg je voorzichtig de
pasta toe.
•	Pak een bakpan doe een klein beetje olie in de pan. Haal
het gehakt met je handen los van elkaar en doe het in de
pan. Roer dit goed los en door elkaar goed zodat alles
mee bakt.
•	Als het gehakt goed gebakken is voeg je al roerend de
tomatensaus toe. Doe dit niet te snel. Laat dit nog even
meebakken.
•	Kijk ondertussen of de pasta klaar is. Giet deze dan af
en laat het uitlekken.
•	Pak de springvorm en leg op de bodem bakpapier en de
zijkant invetten. Dit kan je doen met bakspray.
•	Vul nu de springvorm met de pasta door er rechtop in te
zetten. Vul de springvorm helemaal vol.
•	Daarna ken het gehakt met de saus er voorzichtig over
heen. Wel goed verdelen dat overal evenveel gehakt en
saus zit.
•	Strooi de geraspte parmezaan er overheen en dan kan
het de oven in voor zo’n 20 min.
•	Haal de taart voorzichtig uit de springvorm zodat je deze
kunt aansnijden.
Laat het smaken

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!

Bereiding
•	Zorg dat je het bladerdeeg al van te voren uit de vriezer
haalt en in de koelkast legt zodat ze kunnen ontdooien.
•	Pak een bakpan, voeg een klein beetje olie toe. Voor
gehakt heb je maar weinig olie nodig. De olie kun je
ook vervangen voor een klein beetje boter.
•	Haal het gehakt met je handen los van elkaar en doe
het zo in de pan. Roer het nu goed los en door elkaar
dan je alle kanten goed meebakt.
•	Laat de pan op zacht vuur staan. Wel op z’n tijd het
gehad omroeren.
•	Ondertussen kun je de bakplaat uit de oven halen en de
oven voorverwarmen. Leg alvast bakpapier op de
bakplaat.
•	Zodra het gehakt gaar is voeg je de erwten toe. Roer
alles goed om dat de erwten goed verdeelt zitten door
het gehakt. Laat dit nog 5min op laag vuur staan.
•	Pak alvast een klein schaaltje en breek de 2 eieren erin
los. Klop deze goed door de het eigeel en eiwit met
elkaar mengen.
•	Leg nu de bladerdeeg vellen op je werkbank. Neem nu
met een lepel een schepje uit de pan en leg dit op het
bladerdeeg. Vouw de punten naar elkaar toe en maak
dit met behulp van een vork vast. Smeer wat eigeel er
over en maak het af door wat maanzaad erover heen te
strooien. Doe dit ook met de andere vellen.
•	Leg ze voorzichtig op de bakplaat en zo in de oven
voor 20 min.
Laat je pakketje smaken.

Honger rust niet in
Buut EetTafel
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Koken en eten met elkaar
Samen koken, samen eten. Deze twee
activiteiten verenigd, vormt de Buut
Eettafel. Bijna maandelijks koken buurtgenoten voor buurtgenoten. Elke keer wordt
gezocht naar iets bijzonders, een leuk
thema, een bijzondere locatie of een BRB’er
(Bekende RochusBuurtgenoot).
Ottolenghi’s, de Jamies, de Stadsbakker, de
Francaise of de Portugees en vele anderen;
allemaal kwam het uit de buurt op het bord.
Onze honger kende geen rust.
De komende Buut Eettafel zal er wederom een
buurtgenoot het wagen om zich geliefd te maken in
de buurt. Daarbij staat de Spaanse keuken centraal.
Vanwege Running Dinner hebben we de eettafel
een week verschoven naar zondag 13 november.

Ook benieuwd wat het kookteam op tafel zal zetten? Of wil je zelf mee koken met het kookteam?
Of heb jij een leuk idee, ken of ben je een buurtgenoot met een (potentieel) bijzonder menu? Stuur
ons een mail, want jullie suggesties zijn welkom!
Het kookteam start om 14u en vanaf 18u ben je
welkom in de Buut voor de Eettafel. Om 18.30u
gaan we gezamenlijk aan tafel. Uiteraard eet je als
vrijwilliger gratis mee.
Het 3-gangen menu kost €6.50pp.

Meld je nu snel aan, op buuteettafel@gmail.com.
Ook als je op de hoogte wilt blijven over de eettafel
kun je je inschrijven, dan ontvang je maandelijks
mail.

Running Dinner
Zaterdag 5 november 2016

Hou je van lekker koken? Of meer van lekker eten? Of wordt het hoogste tijd om een keer bij te kletsen met
je buurtgenoten: Doe mee met het Rochus Running Dinner!
Lijkt je dit super gezellig maar weet je eigenlijk niet wat het is,
we leggen het graag even uit:
Het Running Dinner bestaat uit een voor-, hoofd en nagerecht.
Van tevoren krijg je te horen welk gerecht jij/jullie mag/mogen
maken. Is het een voorgerecht dan wacht je thuis op je gasten
(+/- 4). Is het een hoofd- of nagerecht dan krijg je thuis een
berichtje waar je verwacht wordt voor het eten van het voorgerecht. Hierna wordt door de gastheer/-vrouw de envelop geopend met daarin de adressen waar jij/jullie naar toe gaan voor
het hoofdgerecht. Sommigen gaan naar huis, anderen gaan
naar een nieuwe spannende locatie.
Na het hoofdgerecht volgt een nieuw bericht voor het nagerecht. Je zit steeds met andere mensen aan tafel en dat maakt
het nou zo leuk en verrassend. Het maakt ook niet uit of je van
goede culinaire huize komt of helemaal niet; het gaat om de
gezelligheid.

Het thema van het deze editie is:

Spanje! (olé, olé)
Het inschrijfgeld voor deze avond is 5 euro. Hiervoor regelen
wij na het toetje een lekkere kop koffie (of iets anders) op een
geheime locatie waar we allemaal samenkomen om nog even
lekker na te praten.
Meer info? Mail gerust naar rrd040@gmail.com of bel met
Bert (06 - 1055 1989) of Yolande (06 - 2370 2730).
Aanmelden? Mail naar rrd040@gmail.com met de volgende
gegevens:
•	Naam, adres, telefoonnummer, email
•	Het aantal personen dat mee doet
•	Voedsel allergieën / -restricties
Inschrijven is mogelijk tot 24 oktober, hopelijk ben je erbij!
Groetjes (en tot de 5e)
Bert, Ellen, Rick en Yolande
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Oktober
29/1 Repair
Cafe Strat
um
1/10 Buut
Eettafel
Elke vrijda
g : Buutvr
ij vanaf 1
7u
November
5/11 Runnin
g dinner
26/11 Repair
Cafe Strat
um
13/11 Buut
Eettafel

Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan: 4 en 18 oktober,
1, 15 en 29 november
Rochusbuurt: 11 en 25 oktober,
8 en 22 november

Groene bak
St. Jorislaan: 6 en 20 oktober,
3 en 17 november
Rochusbuurt: 13 en 27 oktober,
10 en 24 november

Oud papier
5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november

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

Elke vrijda
g : Buutvr
ij vanaf 1
7.00u
December
3/12 Buut
Eettafel

Colofon
Elke vrijda
g : Buutvr
ij vanaf 1
7.00u

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.

Redactie:
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.

Bregje, Inge, Johan, Kimberley, Koert, Lisanne
en Maarten

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com
Vormgeving: Paul
Produktie: Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

