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Al weer de laatste van 2016...

Redactioneel2

De tijd vliegt… het kwik daalt met momenten al weer onder nul, je blijft
blaadjes vegen in je achtertuin en terwijl ik dit stukje schrijf zet
Sinterklaas weer voet op Hollandse bodem, dit keer met zijn roetpieten.
Kortom het is al weer bijna december!

Levensverhalen uit de stad
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Kidzz Talk estafette 
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Het waren Bourgondische weken in de
buu(r)t. Zo was er een ‘wijnproeverij’ in
de Buut georganiseerd door de
Bottleshop. Er was een reis door Italië
uitgestippeld en er werd genoten van
heerlijke wijntjes. De ‘bierproeverij’ staat
nog altijd op het verlanglijstje voor volgend jaar. Uiteraard was er ook weer ons
traditionele ‘running dinner’ met als thema ‘olé olé’! Er werden heerlijke Spaanse
gerechten gemaakt. Ondanks dat een
paar koks uit hadden moeten wijken
naar een plan B vanwege bijvoorbeeld
een te dunne vulling van kroketjes verscheen iedereen zeer tevreden voor de
afterparty bij de ‘Oude Sint Joris’. Bert
zorgde er voor de laatste keer voor dat
iedereen op de juiste tijd op de juiste
plaats was. Bert, bedankt voor het organiseren voor Running Dinner de laatste
jaren! Als we volgend jaar hopeloos in de
knoop komen met het schema weten we
je te vinden!

Een aantal mensen vechten bijvoorbeeld
nog steeds voor een betere en veiligere
Geldropseweg samen met de Iriswijk en
Cingelshouck. Laten we hopen dat het
vechten wordt beloond!

Facebook9

Kortom, er gebeurt genoeg in de
Rochusbuurt maar vinden de kinderen
dit ook? Het zou heel leuk zijn als er af
en toe wat georganiseerd wordt voor de
kinderen in de buurt. Op deze manier
kunnen we er ook voor zorgen dat we
Sinterklaas niet vaker in de problemen
brengen (zie dit Rochusnieuws)! Maar
wie willen dit doen? Dat is de vraag…

Uiteraard wordt er niet alleen maar gegeten en gedronken in de Rochusbuurt.

Aangezien dit het laatste Rochusnieuws
van 2016 is willen we iedereen alvast
mooie en warme feestdagen toewensen
en natuurlijk een goed begin van 2017.
En uiteraard nodigen we jullie allemaal
van harte uit om op 13 januari vanaf
20.00 uur in de Buut te komen proosten op een mooi nieuw jaar!

Houdoe en bedankt!, Sint nieuws
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Nieuwjaarsborrel
Rochusbuurt
Kom proosten op het
nieuwe jaar op vrijdag
13 januari 2017

Groet van het bestuur

Hoe was het vroeger?
Beste lezers! Hier een oproep!
We hebben lucht gekregen van een project binnen de Rochusbuurt
waarbij iemand bezig is om alle bouwjaren van panden (huizen winkels,
bedrijven) in de buurt in kaart te brengen. Hiervoor worden de gangbare
bronnen afgegaan, bronnen van RHCe (streekarchief) uitgeplozen en
andere zaken uitgezocht. Overigens hebben we nog niet ontdekt hoe we
gratis historisch materiaal kunnen krijgen uit het kadaster...
Willen jullie weten waar de hoeve van de Hoefkestraat gestaan
heeft? Waarom we in de buurt gaten hebben die inmiddels
langzaam opgevuld worden? Hoe de Hoefkedwarsstraat
gelopen heeft? Welke straat gelopen heeft waar nu de basisschool staat?
Maakt dit je nieuwsgierig? Mij ook! Blijf het Rochusnieuws lezen!
Maakt dit je niet nieuwsgierig? Dan heb je vast informatie en
zijn we op zoek naar je! Onze geschiedenis is incompleet en we
hebben jullie hulp nodig.

vanaf 20.00 uur in de Buut!

We zoeken onder andere naar dateringen, (verwijzingen naar)
beeldmateriaal, kaarten, verhalen en alle andere zaken! Het
Rochusnieuws heeft al flarden aan informatie, zoals wat al eerder gepubliceerd is en deze artikelen worden als bronnen gebruikt (oude stratenplannen, blauwververij). Meer informatie
is nodig, we hopen dit uiteindelijk in thema vorm te publiceren,
er zijn al ideeën als verdwenen gebouwen en winkels in de
Rochusbuurt, maar andere thema’s zijn uiteraard ook welkom!
Wie heeft er nog informatie of stukken informatie?
Lees verder op pagina 3
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Buurt-info
Buurtbestuur
tel: 06 23 70 27 30
tel: 06 34 71 03 34

Yolande Voske 
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

Redactioneel Rochusnieuws 155
Voor u ligt het nieuwste nummer van onze buurtkrant. Voor het eerst
samengesteld zonder Lisanne, die na zes jaar is gestopt met haar
redactiewerk. U leest het goed, zes volle jaren zette Lisanne zich in
voor deze krant!
Zes, volgens Monty Python (en anderen) het natuurlijke getal dat vijf opvolgt en aan
zeven voorafgaat. Zes, het kleinste voorbeeld van een perfect getal. Het cijfer van de
beschermer van de zwakkeren. En misschien nog wel het meest van toepassing voor
de Lisanne zoals wij haar bij de redactie hebben leren kennen: “Zij is van zessen
klaar”, wat zoveel betekent als zij weet van aanpakken. Dat is precies wat ze jaren
heeft gedaan voor onze krant en daarvoor bedanken we haar van harte!

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

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

Rouw en onzekerheid kregen korte tijd de ruimte, gevolgd door het beklemmende
besef dat de uiterlijke datum voor het inleveren van copy onverbiddelijk op ons af
kwam en actie noodzakelijk maakte. Juist op dat moment waren daar de complimenten voor het vorige krantje, ingezonden door verschillende lezers: “Een Groot
Dankjewel!” en “mijn complimenten voor het Rochusnieuws van de vorige keer.
Mooie artikelen en goed geschreven”. Dat doet de mens goed zeg, dus blijf a.u.b. van
dit soort (liefst gunstige) kritieken aanleveren!

Buurtbrigadier

Gesterkt hierdoor zijn we vol aan de slag gegaan. In deze krant ziet u het resultaat
van onze inspanningen met onder andere een zintuigenprikkelende bijdrage van
Kim, een nieuwe aflevering Big Data en een sfeerreportage van Bregje. Hopelijk voor
iedereen wat wils.

Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

We wensen u veel leesplezier!

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Wacht niet af, laat dit klusje niet door uw buurman opknappen
maar kom in actie en benader ons met jouw verhaal!
De redactie

Agenda van de Sint een rommeltje:

Géén bezoek aan de
Buut dit jaar
Tot onze grote schrik kreeg het Rochusbuurt bestuur
een triest bericht van de kantoorpieten van
Sinterklaas. Doordat de kantoorpieten met twee
agenda’s aan het werk waren zijn er dubbele
afspraken geboekt voor Sinterklaas.

Begin februari 2017 verschijnt nummer 156 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met woensdag 4 januari a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Sinterklaas heeft wel maatregelen genomen en heeft een
dringend beroep gedaan op alle andere zwarte pieten om er
voor te zorgen dat jullie gewoon je schoen gevuld zullen
krijgen. Jullie krijgen van de Sint natuurlijk ook de mooiste
cadeaus die je kunt bedenken op 5 december. Sint zal de
komende tijd ook alle papa’s en mama’s in de buurt vragen om
mee te denken aan een plan dat de pieten het niet nog een keer
verkeerd kunnen doen. Zo gaat hij er voor zorgen dat volgend
jaar niets meer verkeerd kan gaan en we gewoon Sinterklaas
kunnen vieren in de Buut.

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

Mocht een van jullie meer weten, in het bijzonder vóór 1994
(begin van het Rochusnieuws) meld je dan, je kunt dingen
opsturen naar het rochusnieuws@gmail.com, maar je kan
ook even langs komen of anderszins.

Kopij voor het Rochusnieuws?

Johan

tel: 14040

Bij voldoende materiaal wordt er gepubliceerd in jullie eigen
favoriete Rochusnieuws! Als je zelf een stuk wilt schrijven of
hebt liggen mag dat natuurlijk ook!

En om dit op te lossen hebben de pieten maar uit wanhoop
“steen-papier-schaar” gespeeld voor elke dubbele afspraak.
Helaas voor ons betekent het dat Sinterklaas niet naar de
Rochusbuurt komt dit jaar. En dubbel pech voor ons want
onze eigen Rochusbuurt zwarte piet Aurelia is in aanloop naar
het sinterklaasfeest ziek geworden en in Spanje achtergebleven.
Die kan dus jammer genoeg ook niet naar de Buut komen.

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop
j.van.nierop@eindhoven.nl
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tel. nr. 14040

Houdoe en bedankt!
Na 8 bijzondere jaren in de Rochusbuurt en 6 jaar
redactielid van het Rochusnieuws, neem ik afscheid
van deze buurt. De buurt waarmee ik de afgelopen
jaren een ‘haat liefde verhouding’ heb opgebouwd.
Liefde voor de mensen en de fijne sfeer die de buurt ademt,
haat voor het stenen karakter en het parkeergedoe. Ik koester
de mooie herinneringen, zoals het Running Dinner, het buurtfeest en de ontmoetingen met bijzondere mensen die deze
buurt kent. De liefde blijkt groot, want nog nooit heb ik het zo
moeilijk gevonden een plek te verlaten. Voorlopig blijf ik dichtbij, bij onze vrienden van de Iriswijk. Daarna… destination
unknown! Tijdens mijn laatste redactievergadering werd ik
verrast met een mooie bos bloemen! Met een glimlach en een
traan kijk ik terug op een mooie tijd in de Rochusbuurt.
Houdoe en bedankt!

Groeten van de beheerders van de Buut

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

Lisanne
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Fietsverlichtingsactie bij
						het Repair Café Stratum
Alweer wat te doen bij De Buut? Waarom staan daar de gezellige banken
en een parasol buiten? Wel mannen, maar geen biertje erbij? Geen
bierviltjes maar folders, batterijen, en fietslampjes, nou dan is er vast iets
anders aan de hand.
Het was weer de laatste zaterdag van de
maand. Repair Café had niet alleen de
gewoonlijke reparaties die ze altijd doen,
maar mede door de sponsoring van de
ANWB en met medewerking van de
fietsenmakers de Gebroeders van Gestel
was er speciaal een team opgezet onder
leiding van Albert om fietsverlichting te
maken. Alles verliep op rolletjes. Er werd
niet alleen verlichting gemaakt maar zelfs
een band geplakt. Wat een topteam.
Niet alleen buiten was de temperatuur
aangenaam, maar ook binnen werd het
steeds warmer. En dat kwam niet alleen
door het zonnetje wat er door de ramen
naar binnen probeerde te kruipen. Nee,
de mensen van het Repair Café hadden
het hard te halen. Er werd gezweet en
gezwoegd om alle bezoekers zo goed
mogelijk te helpen. Er waren tafels te
weinig, dus de koelkast, die toch kapot
was, werd op zijn kant gelegd en als tafel
gebruikt om zo weer werkruimte te
creëren. Een aantal teamleden van de
fietsverlichtingsploeg werden naar binnen gehaald om binnen mee te helpen.
Volle bak met niet alleen oudere mensen,
maar ook jongeren of kinderen die met
hun ouders kwamen om iets te laten
repareren.

Het is mooi om te zien dat steeds meer
mensen de weg weten te vinden naar het
Repair Café. Maar dat niet alleen. Fijn
om te zien dat ouders hun kinderen erop
wijzen dat het (samen) repareren ook
leuk kan zijn. Want jong geleerd is oud
gedaan. Zij hebben de toekomst. Dat is
duurzaamheid en dat is waar Repair Café
voor staat.
Wij staan weer voor iedereen klaar op iedere laatste zaterdag van de maand. De
volgende Repair Café is op zaterdag 26
november. Zelfs op 31 december zijn we
open met de daarbij horende lekkernijen.
Met vriendelijke groet, Ine

Hallo iedereen
Ik heb inmiddels al bericht gehad van de eindhovense schrijfwedstrijd waaraan ik mee heb gedaan, van de 72
inzendingen zijn er 5 uitgekozen. Helaas zit mijn verhaal er niet bij. Dit wil ik wel delen met de Rochusbuurt,
mijn verhaal en dat ik helaas niet een van de winnaars ben. Maar wel leuk vond om het stukje te schrijven.

groetjes kimberley

S C H R I J F W E D S T R I J D , E I N D H O V E N S C H R I J F TA L E N T

Levensverhalen uit
de stad

Mijn verhaal is gemaakt vanuit de waarnemingen die
ik heb gedaan in mijn buurt, de Rochusbuurt. Hierbij
heb ik gebruik gemaakt van de vijf zintuigen van de
mens. Zien, Horen, Ruiken, Proeven, Voelen.
Zien:

Als ik het hofje uit loop om de buurt te verkennen, valt mij meteen
iets op. Ik loop van een modern terrein zo een verouderde wijk in.
Smalle straten, huizen zonder voortuin en de bakstenen hebben een
versleten bruine kleur. Om toch een voortuin gevoel te creëren, laten
mensen planten tegen de woning groeien en bloeien. Op sommige
plaatsen staan hoge bomen in de straat.
Met al deze groenvoorzieningen en versleten bruine huizen, maakt
het de buurt donker en verkleind. Hierdoor vallen sociale gebouwen
minder op. Je moet aan de naam op het gebouw lezen wat er te doen
is aan de binnenkant.
Als ik weer terug loop richting huis, zie ik ineens een muur van
ramen. Kijk ik naar binnen en zie een bar staan. Dit lijkt mij het
buurthuis, er hangen ook allerlei posters met activiteiten tegen het
raam geplakt. Zo midden in de wijk, een niet zo’n spectaculair
gebouw waar zelfs mensen boven wonen.
Dan loop ik het hofje weer op, terug de moderne tijd in. Iets wat niet
kloppen voelt aan de buurt. In een buurt met deze oudheid moderne
woningen te bouwen. Dat past niet. Laat de buurt deze oudheid zo
lang mogelijk behouden.
Horen:

Een drukke weg ligt als een omheining om de wijk heen. Aan welke
kant je ook opgaat, je kan niet ontsnappen aan het gruizend geluid
van auto’s, het zoemen van scooters en brommen van motors die af
en aan rijden.
Het is spits en ik loop nar de stoplichten. Het is echt zo druk geworden dat het geluid van de auto’s irritant hard klinkt. Ik kan het gekraak
van me eigen voetstappen, die ik maak met me slippers, niet eens
meer horen.
Voordat ik aan de overkant ben aangekomen moet ik nog heel wat
auto geknor door staan. Auto’s maken allemaal een ander geluid. Dit
allen door elkaar horen maakt het een vals klinkend klassiek concert.
Niet om aan te horen. Wat balen zeg voor mij dat ik me mp3 speler
niet bij me heb vandaag.
Als ik dan eindelijk de overkant heb bereikt, kan ik nog niet aan het
gruizende geluid ontsnappen. Moet zelf nog wachten op zo’n snerpend geluid. De bus. De halte ligt midden tussen de wegen. Nu zit ik
letterlijk tussen het geluid. Als of ik nu gevangen zit. Niet alleen
verkeer voor me neus maar ook wordt er achter me rug herrie gemaakt. Scheurende auto’s voor of piepend de hoek om achter me rug.
De bus arriveert. Ben ik van dat valse concert af, lijkt het wel als of
ik in een drukke kroeg ben gestapt. Daar praat ook iedereen onverstaanbaar door elkaar heen.
Ruiken:

Loop je door de wijk terwijl je zelf nog moet eten. Ja om zes uur gaat
overal het fornuis uit en de pannen richting de eettafel. Ik ben toch

wel nieuwsgierig en laat me neus zijn werk doen. Het zijn herkenbare
geuren. Lekker een stukje vlees gebakken in jus. De wind blaast er af
en toe doorheen waardoor me neus even niets ruikt. Wat ik uit deze
geuren haal, is dat de mensen hier van een simpele en eenvoudig potje
houden. Gewoon aardappelen groentes vlees. Geen dure moeilijke en
ingewikkelde toestanden.
Dan ruik ik nog eens. Jammer zeg, niets meer. Of mensen zijn bijna
klaar met eten en gaan opruimen. Het kan ook zijn dat de wind alles
weg blaast en een geurloze wijk over blijft.
Als de wind dan toch alles weg blaast, waarom doet hij dat dan niet
met de benzine geur die de auto’s hier nog even achterlaten. Deze
geur verpest mijn nieuwsgierigheid naar wat mensen in de pan doen
en mij op ideeën kan brengen wat ik zal gaan eten.
Proeven:
Een beetje maf, maar wie gaat er nu om half elf ’s avonds nog koken?
Nou, ik. Ik had zo zin in een simpele snelle maar verrassende maaltijd. Dacht meteen aan een zelfgemaakte tomatensoep. Een van me
eerste recepten die ik verzamel, maar ook het eerste recept van mij in
het buurtkantje. Wel zie ik dat ik niet alle ingrediënten in huis heb.
Geen kookroom, geen soepballetjes. Dat wordt dan zeker een
verrassing.
Als ik de soep even later proef mis ik toch echt wel de romige kant
in mijn soep. Hij is wel lekker. Nu heeft het een wat scherpere tomaat
smaak. Dit maakt de soep wel meteen weer anders. Dit in ieder geval
een lekkere snelle maaltijd. Half uurtje en het is klaar. Als ik wat soep
in een mok doe kan ik deze nog beter proeven. Eerst is het een scherpe smaak. Al snel komt er wat pittigheid bij. Door dat ik nog niet
goed ben in het doseren van de vermicelli zit er iets te veel in. het
neemt wel de pittigheid iets af.
Bij zo’n lekkere soep hoort nog wel een soepstengel. Ik zie dat ik de
smaak volle variant in huis heb. Die met sesam. Als ik een hap neem
van de soepstengel, is het als of ik een sesam broodje eet. Dompel ik
deze in de soep is het een broodje met een speciale creatie tomatensaus. Heb de mok helemaal leeg gegeten. Nog net niet met me vinger
langs de rand gegaan. Zo lekker, maar morgen toch even naar de winkel voor die kookroom. Al is het maar voor een vleugje romigheid.
Voelen:

Heb lekker veel inspiratie om te schrijven en daarom stap ik naar buiten. Een lekkere wandeling door de wijk. Zit middel in me verhaal,
voel ik een koude druppel zo op me neus vallen. Met me hand ga ik
over me neus en veeg het snel weg. Even kijk ik ophoog en zie de
lucht donkerder worden. Snel me notitieboekje dicht en terug naar
huis. Ik heb nog geen drie stappen gezet of voel ik nog druppels op
me armen. Er komen er steeds meer. Steeds sneller. Me capuchon op,
als of dat nog een beetje helpt. Ik denk alleen maar doorlopen naar
huis. Hoe dichter ik bij huis kom hoe natter de regen mij maakt. Loop
ik het hofje weer op begint het ineens te stortregenen. Kan nergens
echt goed schuilen. Even onder een grote boom maar daar slaat de
regen ook door heen. Mijn voeten voelen koud aan. Wie draagt er dan
ook slippers. Door de regen op me vest voelen me armen klam aan.
Mijn vest plakt dan ook aan me armen vast. Maak echt koud is het
niet. Yes, nog een paar stappen en ben bij de voordeur. Steek ik de
sleutel ik het slot en ja hoor, voel toch dat het minder hard regent. Is
het weer bijna droog. Snel naar mijn studiootje, dan kan ik me klamme vest uit doen en wat opwarmen. Lekker op de bank met een dekentje over me heen doet al wonderen. Hoop alleen dat ik nog wel
wat inspiratie over heb. Dat het niet met de regen is weg gespoeld.
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KidzzzzTalk estafette Kinderpagina!!
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 Stijn Maathuis.

Knutsel mee
Maak je eigen deurhanger
- Vouw a4tje in de lengte doormidden
-	Teken aan 1 kant een cirkel en knip deze uit
zodat je de andere ook kant tekenen en uit knippen
- En nu kun je hem zo versieren als je zelf wilt
- Laat nog ruimte over voor een tekst
- Niet storen – kloppen
- Veel plezier

Wie ben je?

Stijn Maathuis

Hoe oud ben je?

5

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

Arvid en Rian zijn mijn papa en mama en mijn
broertje heet Joep

4

Naar welke school en klas ga je?

De Hasselbraam, groep 1/2a

Wat is je lievelings...
• les		 Weektaken doen
• eten		 Spaghetti carbonara
• vakantieland Italië (waar je kan zwemmen)
• snoep		 Stroopwafel
• kleur		 Oranje, geel en groen
• dier		 Olifant
• TV-programma Brandweerman Sam
Waaraan heb je een hekel?

Vind je de Rochusbuurt leuk
om in te wonen?

Wat zijn je hobby’s?

Waarom?

Aan hondenpoep

Zwemmen en lekker luieren in de zon

Wat is een goede/slechte eigenschap?

Ik kan heel goed luisteren … op school (thuis niet
altijd ;-)).
Van welke muziek hou je?

MiniDisco en Kinderen voor Kinderen

2

Pokemons ontcijferen
A B C D E
1 2 3 4 5

Yes

Omdat ik het fijn vind dat al mijn vriendjes in de
buurt wonen.
Wat wil je later worden?

Brandweerman, politieagent én werkman

Wie wil je de volgende keer in Kidstalk?

Ties Koole, groep 1/2a.
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1-18-3-5-21-19
13-5-23-20-23-15
12-21-7-9-1
8-15–15-8
18-1-25-17-21-1-26-1

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

3

Behandeling volgens afspraak
ma - vr: 8.30 - 19.00 u
do: 08.30 - 17.00 u

Don de Bruin
Margriet de Bie
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
telefoon: 040-2112450
dapstratum@zonnet.nl
www.dierenkliniekstratum.nl

HAHAHAHAAA
Waarom heeft pikachu altijd rode wangen?

Omdat hij verkouden is

Wat zegt pikachu als hij verkouden is?

Pika – ha – chu!

Wat krijg je als je pikachu kruist met het lievelings eten van de turtles?

Een pizzachu

5
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What a wicked way
to spell Jaimie van Berlo!
Door Bregje van Wetten
Het zal je maar gebeuren: jouw ‘15 minutes of fame’ zijn aangebroken, je
wordt geïnterviewd door een krant van respectabel formaat, je krijgt de
kans je bedrijfje op extra positieve manier onder de aandacht te brengen
in héél de regio en… niemand weet ooit dat jij het was.
Het overkwam onze buurtgenoot en tevens lokale ondernemer Jaimie van
Berlo. Nou ja, deels dan, want wij van
het Rochusnieuws willen dat laatste achteraf en plaatsvervangend rechtzetten.
Want nee, met ‘krant van respectabel
formaat’ doelden we niet op ons eigen
buurtkrantje (had gekund). Waar we wel
op doelen is het Eindhovens Dagblad,
met het artikel ‘Flaneren met roze, groene of blauwe lokken is de nieuwe mode’,
geschreven door Esmée Janssen, en verschenen in het ED van 22 oktober. Een
leuk artikel over een van de laatste trends
in de haarmode: het dragen van een opvallende pruik! En daar weet Jaimie, als
eigenaresse van Wicked Wigs (gevestigd
aan de Geldropseweg), natuurlijk alles
van. Jaimie wordt door het ED gevraagd
een reactie te geven en dat doet ze graag.
Haar business kan wel wat positieve aandacht gebruiken want, zo legt ze ook aan
het ED uit, pruiken worden toch veelal
geassocieerd met ziekte of carnaval en
dat hoeft helemaal niet zo te zijn.

Hanneke		 Beste buurtgenoten, voor onze kitten Pukkie van
10 weken zoeken we een nieuw thuis, omdat het té druk is
voor de andere kat. Ze is ontvlooid en ontwormd, zindelijk,
eet en drinkt goed en is erg lief en speels. Ze is absoluut niet
angstig en zoekt veel contact.
Heb je interesse? Kom gerust even kijken...

Dat kan kloppen, want alsof Jaimie van
zichzelf al niet bijzonder genoeg is, werd
haar naam op wel heel aparte manier
geschreven: Jaimy van Benlo! En dat
vonden wij wel erg jammer voor Jaimie.
Met de vraag of het Rochusnieuws
misschien nog wat voor haar kon betekenen antwoordde Jaimie: “Als je mijn
naam wel goed kunt spellen, dan ben je
al verder dan het ED haha.”
Nou Jaimie, bij deze!
Martien		 Hoi, wat een lekker ding! wij zijn wel geïnteresseerd, we komen graag een keer kijken, kan dat?

Beste Inge en Hanneke, met spijt moeten wij concluderen dat het
niet past om Pukkie te adopteren... de reactie bij Olle is te sterk...

Het is er weer de tijd voor: goede voornemens

TEAM TUINSTRAAT GAAT DE MARATHON LOPEN!!

Laura, Inge, Tino en nog een afgevaardigde uit de Tuinstraat gaan gezamenlijk
de estafette lopen. (mits ze startnummers krijgen, natuurlijk)

Frank Depla		 Vanavond bij de begrotingsbehandeling van
de gemeente is door ons (Pvda) het opknappen van de
Geldropseweg opnieuw aan de orde gesteld.
Wordt vervolgd

de verkiezingen er aan? :-)

Maura Lit			 We kijken er naar uit jullie allemaal in de
Blokhut te zien! Noteer dus maar alvast in je agenda.

Schone gordijnen
voor de Buut
Na het verwijderen van het podium uit
de Buut waren de blauwe veloursgordijnen achter in de Buut te kort geworden.
Bovendien waren ze erg vuil.
Beatrix Cristal Cleaning heeft ze echter
kosteloos voor ons gereinigd. Het
Repair Café heeft aangeboden om ze
ook weer passend te maken.

En als u dit leest, staat het zwart op wit en moeten ze dus wel:

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn zoektocht of
misschien verkoop u uw huis wel. Mijn voorkeur gaat uit naar
een (beneden) woning met een tuin in Oud-Stratum. Mochten
jullie over de verkoop van een woning horen, iets zien of
tegen komen, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!

Dido						Komen

Nu denk je misschien: dat artikel heb ik
gelezen! Maar de naam Jaimie van Berlo
kwam daar niet in voor…

Goede voornemens

Van Kronehoef naar Rochusbuurt naar …
Momenteel woon ik in een huurappartement dat uitkijkt over
de speelplaats van de Hasselbraam. Ik woon daar nu bijna 5
jaar met heel veel plezier. Oud-Stratum vind ik een fijne
omgeving om te wonen en ik wil er graag blijven wonen. Als
Starter in de huizen markt ben ik nu opzoek naar een koop
woning voor mij alleen.

Justin van Haalen

Dank allemaal!

Dankjewel voor de gastvrije ontvangst!
Aaaaah wat zielig! Zeg maar dat hij altijd mag aanbellen om de poesjes te komen aaien (als dat kan, allergietechnisch gezien)
Inge			

Leon		 Toen ik het gisterenochtend zag wilde ik meteen
“JA” zeggen. Sinds mijn 2 katten zijn overleden mis ik toch
wel wat leven in huis. Echter een huisdier bindt me op dit
moment te veel aan huis. Maar het is echt wel een schatje.
Inge			

:-))

We FRITZEN in de Blokhut aan de Adolf van Cortenbachstraat! Loop binnen wanneer je wiltussen 19.30 en 22.30!
WEES WELKOM breng wat mee om te doen ...bij FRITZEN werd al van alles gedaan: gebreid, getimmerd, geplakt,
eten gesneden voor het Buurteten, LP’s gedraaid, gestreken,
gehaakt, vergaderd, Engels geoefend, spelletjes gedaan,
gewerkt, geschilderd, vakanties geboekt, gestudeerd, gedeeld,
gelachen, gedronken en verzonnen!
Rency Gijsbers		

Oké, gezellig.
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Ik gun iedereen
een vluchtelingvriend!
OP BEZOEK BIJ:

Mathieu Berden

Het is op een gure herfstdag dat ik door Mathieu hartelijk wordt onthaald in zijn huis aan
de Jorislaan. Hij en ik kennen elkaar al jaren, voorheen als buren en nu als buurtgenoten.
Zijn huis maakt deel uit van de 3 gerenoveerde huisjes bezijden de Blauwververij, en laat
dat nu net de plek zijn waar Mathieu zo’n 28 jaar woonde en werkte als kunstschilder. De
huidige eigenaar van de blauwververij is tevens de eigenaar van de genoemde pandjes en
na een goed gesprek kon Mathieu aanspraak maken op 1 van de huisjes. Zodoende kon hij
in de buurt blijven wonen waar hij zich het meest thuis voelt.
Mathieu werkt zijn leven lang als kunstschilder. Hij
volgde de kunstacademies in Maastricht en Den
Bosch, behaalde zijn diploma en kwam nadien naar
Eindhoven, waar hij sinds de jaren 80 in de
Rochusbuurt woont. Hij is nu 67 en kende tijden dat
hij het wat breder had, maar over het algemeen is
het leven als kunstenaar een leven waarbij de middelen beperkt zijn. Mathieu is met weinig tevreden,
maar ik stel me zo voor dat dit lang niet altijd makkelijk was en is.

muziekstukken waarbij Bach legato speelt, oftewel
muziek waarbij noten bij elkaar aansluiten en in elkaar overlopen. Ik meen dit inderdaad in de aquarellen terug te zien, maar zeker weten doe ik dat
niet, mooi vind ik zijn werk wel.

Het huis van Mathieu oogt als een atelier. Zijn lichte
woonkamer staat vol met schilderijen, aquarellen en
spulletjes die hij voor zijn werk gebruikt. Achter het
huis heeft hij ook nog een atelier, dit wordt momenteel stapsgewijs opgeknapt. Nu is er nog geen verwarming en dat maakt schilderen in de herfst en
winter tot een wel erg onaangenaam karwei. Er
staan in zijn atelier en woonhuis een aantal houten
beelden met veelal lichaamsvormen als thema en
Mathieu vertelt dat hij sinds een jaar de houtbewerking heeft ontdekt. Een bijkomend voordeel hiervan is dat hij het door het harde werken met het
hout het als vanzelf warm krijgt! Mathieu vertelt vol
passie over het moeilijke houtbewerkingsproces, hij
werkt met de harde houtsoort hulst en dit laat zich
niet makkelijk leiden. Met een vlijmscherpe Japanse
handzaag kan Mathieu dagen in de weer zijn om een
bepaalde kromming in het hout te krijgen. Ik vraag
me in alle oprechtheid af waar hij het geduld vandaan haalt…

Johan

Als Mathieu werkt is Bach nooit ver weg. De muziek
van deze componist is zijn grootste inspiratiebron
en als zodanig onmisbaar. De goede verstaander en
aandachtige kijker kan in de werken van Mathieu
dan ook elementen van Bach herkennen. Zijn
nieuwste aquarellen heeft hij gemaakt op

Na een lekker bakje koffie vertrek ik weer, met veel
waardering en respect voor Mathieu, die in mijn
ogen met weinig middelen en veel passie prachtige
creaties schept die uiting geven aan zijn
belevingswereld.

Taalassistent bij Vluchtelingenwerk
Sinds september 2016 ben ik vrijwilliger bij SNV Brabant Centraal, ik heb me
opgegeven als taalassistent. 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. De komende tijd zal ik mijn
ervaringen met jullie delen.
Dinsdag 27 september

Als ik aan kom fietsen bij de bibliotheek staat K. al
te wachten. “Nederlanders zijn altijd op tijd”, zegt
hij. Nou, ik niet. Maar de les Brabants Kwartierke
doen we later wel.
We gaan naar binnen in de bieb, en K. vult een formulier in om lid te worden. Hij vindt het moeilijk,
maar het gaat goed. We zoeken een rustig plekje op
om bij te praten.
Afgelopen week heeft hij de CV installateur gebeld
en een afspraak gemaakt. Op woensdag om 9 uur
komt de CV man een controle doen. Of hij dan
thuis moet blijven, vraagt hij zich af. Ik leg uit dat
als je een afspraak maakt, het de bedoeling is dat je
thuis bent op het afgesproken tijdstip. Er is iets op
zijn voicemail ingesproken, en hij denkt dat het iemand is die een baan voor hem heeft! Samen luisteren we zijn voicemail af. Helaas; het blijkt iemand te
zijn van de technische dienst, die een afspraak voor
een reparatie in zijn huis wil maken. De teleurstelling is groot, K. wil graag werken, hij voelt zich nutteloos nu.
We zoeken samen wat kinderboeken uit, en K. leest
me voor. Het is moeilijk, vooral als er gezegden
worden gebruikt of wanneer een woord meerdere
betekenissen heeft. Nu pas valt me op dat dat soort
dingen met de paplepel wordt ingegoten.
Dinsdag 11 oktober

K. heeft een brief van DUO gehad, de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Ik heb een bovengemiddelde woordenschat, maar worstel met de brief. Ik heb
medelijden met mensen die de taal nog leren en
deze brief ook moeten snappen!
De brief gaat over zijn inburgeringsexamen. Een
week later moet hij al examen doen. Dit examen
duurt de hele dag, hij zal op 5 onderdelen worden
getest. Maar K. geeft aan dat hij er liever niet 5 tegelijk wil doen dus we bellen samen met DUO.
Gelukkig kan dat nog aangepast worden.

Woensdag 12 oktober

Na m’n werk fiets ik naar de bibliotheek. Vandaag
oefenen we een proefexamen op de computer. K.
gaat 2 onderdelen doen: luisteren, en Kennis van de
Nederlandse Maatschappij. Vooral dat laatste vind
ik erg ingewikkeld: ik ben bang dat ik daar niet voor
zou slagen. Maar we oefenen, en K. lijkt met
iedere keer oefenen zekerder te worden. We spreken af om de week daarna nog 2 keer te oefenen,
voor dat zijn examen is.
Maar dan zegt K. de afspraak af en laat vervolgens
niets meer horen, tot 3 weken later.
Dinsdag 8 november

Ik vraag hem waar hij was. “Druk. Een vriend
trouwde.” Ik probeer uit te leggen dat het handig
was geweest als hij me dat even had laten weten,
maar dat is moeilijk. Zijn examen is redelijk gegaan:
hij heeft 1 onderdeel gehaald. Het onderdeel Kennis
van de Nederlandse Maatschappij heeft hij net niet
gehaald, en moet hij overdoen.
We gaan lezen. Hij leest me een makkelijk verhaal
voor, voor kindjes die net leren lezen, schat ik in.
Het verhaal gaat over een heks, die op een bezem
vliegt. Heks, bezem; beide woorden kent K. niet. Ik
leg het uit, hij begrijpt het en is hoogst verbaasd.
Wat?! Hebben jullie hier ook heksen?! Betaal jij die,
als je iets wilt? Hij had wel eens zoiets gezien op tv,
met kaarten. Waren dat tovenaars? Hij legt uit dat in
zijn land heel veel heksen, of beter gezegd: tovenaars zijn. Dat die heel rijk zijn en dat als je een
probleem hebt, zij dat voor veel geld oplossen.
Interessante gesprekken.
Ik gun iedereen een vluchtelingvriend!
Inge
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BOBLINE
hair & beauty
• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Een paar weken geleden kreeg ik een zoon. Dat betekent dat ik momenteel
zwangerschapsverlof heb en dus heel veel tijd om lekker thuis te genieten.
Vanaf de bank kijk ik vanuit onze straat een andere in en vanuit de
slaapkamerramen van onze kinderen heb ik vrij uitzicht op de speeltuin.
Er is dus veel te zien! Er gaat maar weinig ongemerkt aan me voorbij in
de Rochusbuurt…

Openingstijden
Niet alles wat er gebeurt is even spannend natuurdi t/m do 9.00 - 18.00 uur
vrij 8.30 - 21.00 uurlijk. Zo telde ik op een druilerige dag dat er meer
za 8.30 - 17.00 uur dan 13 verschillende auto’s geparkeerd werden in

het parkeervak voor ons raam. Niet tegelijk natuurwisselden elkaar af. De parkeerplaats is niet
langer dan een minuut of 2 vrij geweest! Ook zag ik
hoe een buurtgenoot de stadswacht belde, omdat
een auto deels (half in en half uit het parkeervak)
verkeerd geparkeerd stond voor zijn deur. En ik zag
hoe hij, na vertrek van het bekeurde voertuig, zelf
op dezelfde plek zijn bus voor de deur parkeerde…
In zijn geheel op de stoep! Ik heb geen stadswacht
gebeld (want eerlijk, is dat wat we willen in de
buurt?), maar je kunt je voorstellen dat mijn handen
jeukten.

www.boblinehairandbeauty.nl
lijk, ze

Schoonheidssalon

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

Laatst was ik bovendien getuige van een spannend
avontuur. Twee verdachte mannen liepen door de
straat. Beiden droegen rugzakken en er hingen
tassen aan het stuur van hun fiets. Ze maakten een
wat verwarde indruk, misschien dronken, en op z’n
minst zenuwachtig. Niet veel later verscheen de
politie en één van de twee werd opgepakt. De tweede ontkwam en vluchtte naar de speeltuin, waar hij
zich verstopte en de rugzak dumpte. Manlief repte
zich naar de politieagenten die nog zoekende waren
aan het eind van de straat, om ze te informeren over
de handlanger in de speeltuin. Blijkbaar waren
ze betrokken geweest bij diefstal in een lokale
eetgelegenheid. Niet veel later vertrok ook de handlanger uit de speeltuin en liep met fiets in de hand,
regelrecht in de armen van de politie.
Ook zag ik hoe weer een andere buurtgenoot aan
ons huis voorbij liep en daarbij een stuk van onze
plant af trok die in ons bescheiden geveltuintje staat
te pronken. Niet om het in een vaasje te zetten,
maar om het in één beweging op de stoep te
smijten. Manlief en ik waren not amused, zoals je
misschien kunt begrijpen en stiekem hoop ik dat ze
het over een jaar of twee nog ‘ns probeert als de
roos die ik daar heb geplant in volle glorie staat te
bloeien. Het is er één met prikkers...

Maandag t/m Zaterdag

Maar er is ook heel veel moois te zien in de
Rochusbuurt! Met de komst van de herfst, en dus
het vallen van de bladeren is het van bovenaf
prachtig om te zien hoe mensen zich vermaken in
de speeltuin. Hoe de zon opkomt en de lucht oranje

kleurt. Hoe nieuwe mama’s en papa’s hun baby’s ’s
avonds laat nog in de wandelwagen door de
speeltuin duwen tot ze slapen. Hoe een buurman
een ander hielp met het uitladen van zware boodschappen en hoe iemand viel en door een voorbijganger overeind werd geholpen. En dan is er nog
het sprookjesachtige verkleuren van de bladeren,
van groen naar donkerrood en alles daar tussenin.
En dagelijks zie ik talloze kindersnoetjes onder
onze raamdecoratie voorbij komen, op loopfietsjes
en driewielers, of gewoon te voet op weg naar de
speeltuin of school. Ze kijken allemaal even door
het raam en als ze zien dat ik met onze pasgeborene
op de bank zit te knuffelen, staan ze stil en staren
met open mond naar binnen. De vieze vingers en
natte mondjes tegen de ramen neem ik voor lief; ze
herinneren mij er aan dat er iets moois te zien is in
ons huis. Laten we er samen maar voor zorgen dat
ook alles wat we buiten zien zo mooi is!
Bregje

pagina 14 | Rochusnieuws 155 | November 2016

November 2016 | Rochusnieuws 155 | pagina 15

Ontmoeting in de keuken
Beste wijkbewoners,
Samen met Lumenswerkt is Vitalis Wilgenhof een nieuw project gestart waarin samen
koken en eten centraal staan: ‘Ontmoeting in de Keuken.’ Misschien is dit wel iets voor u of
voor iemand die u kent.

Samen koken, samen zorgen voor een verse, gezonde en lekkere maaltijd is veel leuker dan
om dat alleen te doen. Langer zelfstandig blijven, contacten opdoen in de buurt en samen
bezig zijn, daar draait het om. Bovendien smaakt het eten echt lekkerder als het gezellig is.
En daarbij speelt de leeftijd niet eens zo’n belangrijkste rol.
Hoe werkt het?

Wekelijks komt een groep buurtbewoners op een
vaste dag bij elkaar om samen een maaltijd te bereiden. De eerste groep is al gestart op vrijdagavond,
hierbij kunnen nog een aantal deelnemers aanschuiven. Bij voldoende deelname gaan we starten met
een 2e groep.(woensdag). De deelnemers doen ’s
middags samen boodschappen in de supermarkt. Er
zijn vrijwilligers die hierbij zo nodig behulpzaam
zijn. De groep maakt voor het bereiden van de
maaltijd gebruik van een keuken in Vitalis Wilgenhof.
U geniet samen van de maaltijd en na afloop kunnen
de deelnemers nog gezellig blijven als zij dat willen.
Uiteraard hoort daarbij ook een taak van opruimen
en afwassen.
Wat kost dat?

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het deelnemen aan de kookgroep. Eten is niet gratis, maar het
moet betaalbaar blijven zodat iedereen die dat wil,
mee kan doen. Een eigen bijdrage van €3,00 is de
basis.
Vitalis en Lumens

Vitalis zet al jaren de deuren wijd open voor wijkbewoners. De locaties zijn een zogenaamd ‘Ankerpunt’
in de wijk. Langer zelfstandig in de wijk wonende
ouderen hebben een plek waar zij gebruik kunnen
maken van activiteiten, diensten en services. Andere
mensen ontmoeten en zelfstandig blijven

Repair Cafe Stratum zoekt
vrijwilliger(ster) voor Public Relations
Een Repair Café is een repareerbijeenkomst, georganiseerd op buurtniveau.
Men kan er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers.
Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis
over repareren en het versterken van de sociale cohesie.

deelnemen aan de samenleving krijgen zo een steuntje in de rug. Lumens ondersteunt mensen om grip
te hebben en te houden op hun eigen leven als het
(tijdelijk) niet mee zit. Vitalis en Lumens werken samen in dit project en krijgen hierin ondersteuning
van het Oranje Fonds.
Wilt u meedoen?

Aanmelden is eenvoudig. U kunt op verschillende
manieren laten weten dat u mee wilt doen:
•	u stuurt een e-mail naar
f.offermans@vitalisgroep.nl
• of u belt met telefoonnummer 06-23613898
Hebt u nog vragen? Dan kunt u ook mailen of
bellen met Frans Offermans
Tot ziens!
We hopen u binnenkort te zien in de keuken en aan
tafel. Wacht niet en meld u zich aan

Repair Café Stratum bestaat nu sinds mei 2013, en wordt
bemenst door enthousiaste vrijwilligers/sters op verschillende
onderdelen. Zo hebben we een aantal mensen o.a. achter de
naaimachine, een klokkenmaakster c.q. sieradenmaakster,
meubelmaker, en veel technici die elektronische of andere
technische apparaten repareren. Daarnaast worden de bezoekers verwelkomd door onze gastheer/vrouw en iemand die
achter de bar gratis koffie/thee schenkt.
Wij willen graag ons team versterken met een enthousiast
persoon die de public relations op zich wil nemen. Het doel is
zo veel mogelijk publiciteit en we kunnen daarvoor gebruik
maken van onze Facebookpagina en onze website. Maar ook
nieuws berichten in lokale media zijn heel effectief. We kunnen
ook nadenken over speciale promotieactiviteiten tijdens evenementen in de buurt of iets dergelijks. Of misschien heb jij wel
andere goede ideeën.
Zie je dit als een leuke uitdaging en wil je meer weten, neem
dan contact op met mij, Ine. Of kom eens een kijkje nemen
op de laatste zaterdag van iedere maand tussen 14.00 uur en
17.00 uur bij ontmoetingsplek De Buut.

Nieuwjaarsborrel
Rochusbuurt
Kom proosten op het
nieuwe jaar op vrijdag
13 januari 2017

Email: inechatrou@gmail.com
Mobiel: 06 40497 163
Thuis: 212 95 65
Ine Chatrou

vanaf 20.00 uur in de Buut!
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Column Maarten

Automarkt

student Innovatie Management, over consument bewustzijn

Mensen, ik heb weinig verstand van auto’s, heb er ook weinig interesse in. De markttrends die ik hier beschrijf zijn echter wel interessant. De informatie over de auto’s heb
ik grotendeels van een presentatie van Simon Kucher en partners, ze waren aan het
recruiten voor een selecte groep studenten in Duitsland, ze wilden volgens mij niet dat
de hele wereld dit weet. Hier zat ik bij, en ik wil wel dat de hele wereld dit weet. Maar
eerst meer algemeen hoe de productverkoop loopt:

Algemeen productverloop

Een productcyclus verloopt als volgt:
1	Introductie, een lage prijs om mensen er kennis mee te
kunnen laten maken. Hier worden nog alle voordelen van
een product genoemd. Voor een laptop was de marketing toen: je kunt een laptop meenemen, je kunt onderweg
werken, licht, mobiel, etc.
2	Groeifase, de prijs wordt verhoogd, hier kan het geld van

de ontwikkeling worden terug verdiend.

3	Volwassen fase, hier wordt nog winst gemaakt, maar er

komen concurrenten die de prijs verlagen. Ook is er sterke
marktwerking en wordt er alleen nog gekeken naar de
verschillen tussen de producten. Voor een laptop was de
marketing toen: sterkte processor, geheugen, besturingssysteem, dat soort dingen.

4	Verzadigingsfase, prijs gaat omlaag, er wordt geprobeerd de

producten efficiënter te maken. Er gaan verschillende
bedrijven failliet. Er blijven nog een of twee bedrijven over
die net iets boven de kostprijs produceren. Voor de laptops
is dit al aan de gang, er worden al minder types laptops op
de markt gebracht en bedrijven trekken zich terug (Sony,
Toshiba zijn bedrijven die voor Europa geen laptops meer
maken).

5	Neergangsfase, Er komt een ander beter product op de

markt waar langzaam iedereen op over gaat en het oude
product verdwijnt langzaam of blijft voor een hoge prijs en
een selecte groep mensen beschikbaar Voor de Laptop
zijn dit: Pads en mobieltjes (misschien betere voorbeelden
in andere sectoren: videobanden, LP platen).

Automarkt

Voor de automarkt is dit niet anders, tijdens de
recessie is er in Amerika een flinke concurrentie
geweest en verschillende bedrijven zijn failliet
gegaan. Europa is echter een uitzondering, er worden nog steeds veel auto’s geproduceerd van veel
verschillende merken.
Dit komt door het ontbreken van concurrentie,
het consultancy bedrijf Simon Kucher en partners
analyseert voor alle grote Europese merken de
prijzen en geeft advies over de prijs van nieuwe
modellen.
Een van de simpelere visualisaties van
Simon Kucher en partners

Hierdoor heb je geen kartelvorming, de bedrijven overleggen
ten slotte niet met elkaar, maar wel de effecten van kartelvorming. Hierdoor kunnen bedrijven ze ook niet groeien, en
daarom zie je dat de merken zich in nieuwe markten begeven,
er komt een mini auto en een SUV op de markt voor ieder
merk.
De reden dat dit zo oogluikend wordt toegestaan, is dat dat de
makkelijkste manier is om de economie te stimuleren. Als er
namelijk één auto verkocht wordt dan wordt er in veel
(Europese) bedrijven geld verdiend. Je moet veel kledingstukken verkopen voor hetzelfde resultaat.
Is er hoop? Voorlopig niet helaas, het effectiefst zou zijn om
echt nog meer concurrentie op de markt te krijgen, maar een
autofabriek opzetten is lastig. Ook Chinese fabrikanten als
Brillance, Geely, Changan en Qoros hebben het geprobeerd
maar deze fabrikanten kregen, zeker in West-Europa, toch
niet echt voeten aan de grond. Ik heb de grootste hoop op
zelfrijdende taxi’s, een fenomeen dat aansluit bij dingen meer
en meer huren in plaats van kopen. Een onderdeel waar nog
een column van mij over gaat verschijnen. Maar de actualiteit
heeft voorrang en daarom het volgende nummer over:
Volgende keer: O
 p welke manieren de politiek ons voor de gek
(moet) houden

nieuws van overzee

Coming to America
Al vaker heb ik in het Rochusnieuws gelezen over buurtgenoten die overzees waren, en
nooit gedacht dat ik zelf nog een keer de eer zou hebben. Maar nu dan toch! Half augustus
hebben we de Sint Jorislaan tijdelijk verruild voor een heuse Drive in Portland, Oregon. In
een periode van nog geen 2 maanden alles regelen viel niet mee. Je hele gezin naar de
andere kant van de wereld verhuizen, is toch anders dan een paar weken op vakantie gaan.
Alles opzeggen, van baan tot krant. Je boedel inpakken en dan vooral besluiten wat wel en
niet mee kan in de beschikbare kubieke meters vracht (waarbij de hele knuffel-brigade van
de kinderen zeker niet ter discussie kan staan). En dan vooral afscheid nemen van familie,
vrienden, de buurt, de basisschool die over 2 jaar toch echt voorbij is...
Na deze korte maar turbulente periode zaten we
dan opeens in Portland, waar we geen van allen eerder geweest waren. Raar, om aan te komen met de
gedachte dat dit voor 2 jaar je thuisland is. Maar het
voelde meteen goed. De eerste taak was het zoeken
van een huis, met als belangrijkste criterium dat het
in een wijk lag met een goede school voor zowel
Liz als Jules. Gelukkig slaagden we daar snel in en
konden we ons hotel binnen 2 weken verruilen
voor de Amerikaanse suburbs. Waar ze dus écht de
krant elke dag op de oprit gooien, Mexicanen de
tuinen bijhouden en als je door de voordeur loopt,
je meteen middenin de woonkamer staat. We passen zonder meer in een Amerikaanse tv-serie.
Na een korte periode om ons te settelen en de
omgeving te verkennen, begon al vrij snel het
‘gewone’ leven van werken en naar school gaan.
Hoewel... met de gele schoolbus is toch anders dan
te voet en zo’n Amerikaanse school is toch net wat
anders dan de Wilakkers. Pittig voor de kinderen
om de hele dag Engels te horen en te moeten
spreken, en de helft nog niet mee te krijgen van wat
de leraar vertelt. Maar ze hebben zich er dapper
doorheen geslagen en het Engels vordert met de
dag. Met kerst weten ze niet beter, zo vertelden

ervaringsdeskundigen, en hoewel ik het me toen
bijna niet kon voorstellen begint het daar al aardig
op te lijken.
Grappig is het om de ‘American way of life’ te
leven. In een heel andere omgeving dan wij gewend
zijn – met veel groen, heuvels, vulkanen, rivieren en
watervallen. Waarbij het heel normaal is om op een
zaterdag even 2 uur naar de kust te rijden, iets wat
we in Eindhoven niet zo snel zouden doen. Alles
wordt hier sowieso met de auto gedaan, waardoor
mensen me al snel herkennen omdat ze me zo vaak
zien fietsen. Raar om in de winkel met ‘honey’ aangesproken te worden, minstens 20 plastic tasjes mee
te krijgen als je boodschappen doet, geen koffie bij
elkaar thuis te gaan drinken maar in de Starbucks,
en te lezen dat ‘guns not allowed’ zijn als je bij de
belastingdienst wat zaken moet gaan regelen.
We zien ernaar uit om hier 2 jaar te mogen vertoeven. In spannende afwachting van wat we gaan
meemaken nu Trump de nieuwe president wordt.
Een volgende keer weet ik daar meer over te vertellen. Tenzij hij besluit dat Amerikanen het werk van
Bart wel kunnen overnemen en we zo weer in de
Sint Jorislaan staan...
Nicole van Vlokhoven
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Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley
Sinterklaasrecept:

Kerstrecept:

Pepernoten cupcakes

Kippendij schotel

Benodigdheden:
•	Cupcakes bakmix
•	100 gr boter
•	100ml melk
•	2 eieren
•	100 gr pepernoten
•	Zakje gekleurde pepernoten
•	Poedersuiker
•	Klein beetje water

Benodigdheden:
•	2 kippendijen
•	200 gr aardappelkrieltjes
•	250 gr sperziebonen
•	250 gr champignons
•	1 cupje Knor vleesjus
rund

Bereiding:
-	Haal de bakplaat uit de oven en laat de oven voor verwarmen
-	Snij de boter in kleine stukjes en doe deze samen met de eieren
en de melk in een meng kom. Meng deze met behulp van een
mixer door elkaar.
-	Voeg tijden het mixen geleidelijk aan de bakmix toe.
-	Mix alles goed glad zodat er geen klontjes meer zichtbaar zijn.
-	Pak nu een lege schaal en doe daar 100gr pepernoten in. Maak
deze nu kapot.
-	Als alle pepernoten kapot zijn voeg je deze toe in de andere
kom bij de cupcake mix.
-	Roer alles goed om zodat de pepernoten en de bakmix goed
verdeeld is.
-	Zet de cupcake bakjes klaar op de bakplaats en vul deze tot net
over de helft met de bakmix.
-	Zet nu alles 22 minuten in de oven, op 175 graden.
-	Als de pepernoten klaar zijn kun je met de poedersuiker en een
heel klein beetje water glazuur maken.
-	Smeer de cupcakejes een voor een in met de glazuur en versier
de cakejes met de gekleurde pepernoten.

Bereiding:
-	Breng de sperziebonen aan de kook.
-	Bak de kippendijen in een koekenpan en de
champignons in een diepe pan bakken.
-	Laat de oven alvast voor verwarmen.
-	Zodra de champignons gaar zijn voeg je de
aardappelkrieltjes toe en bak deze ook gaar samen met de champignons.
-	Controleer tussen door de gaarheid van de kippendijen en ook van de sperziebonen.
-	Pak onder tussen een klein pannetje en doe er
250ml warm water in en het cupje vleesjus. Laat
deze goed oplossen door goed te blijven
roeren.
-	Zodra de sperziebonen goed gaar zijn, giet deze
dan af en voeg ze bij de champignons en aardappelkrieltjes. Roer dit alles nog even goed door
elkaar, en laat het nog even op laag vuur staan.
-	Zet het pannetje met vleesjus op hoog vuur en
laat dit een minuutje doorkoken.
-	Als alles klaar is pak je een ovenschaal. Deze
even insmeren met boter.
-	Schep eerst de mix van champignons aardappelkrieltjes en sperziebonen in de schaal. En leg
daag boven op de kippendijen.
-	Als laatste voeg je de vleesjus er aan toe.
-	Zorg er wel voor dat je de jus over de gehele
schaal verdeeld, ook oven de kippendijen, zodat
de smaak in de hele schotel komt.
-	Zet de ovenschaal 10minuten in de oven op
175graden.
-	Bij de opmaak van het bord, op de zelfde manier als in de ovenschaal ligt.

Lekker om te snoepen voor tussen door of om gezellig
te trakteren.

BUUT VRIJ
 lke vrijdag wordt de Buut van
E
17.00 tot 21.00 uur voor alle
buurtbewoners opengesteld voor:

Tip gebruik een ovenschaal met een deksel
voor nog meer smaak.

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!

Spaanse sferen in de Buut
Er was weer een gezellige buzz in de Buut op zondagavond.
Vanwege het Running Dinner was de eettafel verzet naar de
zondag, en daardoor waren er weer bekende gezichten die op
zaterdagen niet kunnen komen. Het was weer volle bak, ruim
26 buurtgenoten, plus vrijwilligers schoven om half zeven aan
tafel. Frank had alles weer mooi klaar gezet. Het kookteam
stond als gewoonlijk achter en rond de bar, en kreeg vooraf al
een royaal applaus voor de inspanningen. De hele middag
hadden ze weer boven de potten en pannen gehangen,
gesneden en gebakken, om een mooi maal op tafel te krijgen.
Tijdens het openingswoord vertelde de
chefkok Carlos uit wat op het menu
stond. Zijn Spaanse roots kwamen duidelijk naar voren in de tapas. De gazpacho die geserveerd werd was een mooie
start. De sfeersetting was deze keer bijna
authentiek: veel licht (geen t-lampen, helaas ;-)), formica tafeltjes met bijbehorende stoeltjes in een kakafonische ruimte.
Espanja olé! De kou buiten bleef buiten
door de gezelligheid die binnen broeide.
Ook nieuwe buurtbewoners blijken al
snel de Buut te vinden. Voor hen was het
een mooie kennismaking met de
Rochusbuurt. De Buut EetTafel blijkt
dan weer een ideale activiteit om nieuwe
contact te maken.

Na een met tonijn gevulde bladerdeeg
enveloppe, met een frisse salade, als
hoofdgerecht, doken de gasten achter de
bar om samen de afwas te doen. Iedereen
doet dan mee, en er wordt altijd veel gelachen en gekletst. Misschien ook omdat
er een chocoladetaart in het vooruitzicht
lag, was de klus snel geklaard. ‘Heerlijk’
werd er aan menig tafel geroepen.
Sommige gasten complementeerde hun
diner met een meegenomen borreltje
voor bij de koffie. Na de vele flessen wijn
die waren verschonken, was het een
prachtige afsluiter van de gezellige
avond.

Kookkanjers aan de slag met Ottolenghi
in Buut EetTafel
Afgelopen jaar hebben verschillende chefkoks de scepter gezwaaid over het
kookteam van de Buut EetTafel. Met veel plezier werd voor jullie de eettafel
georganiseerd. Het concept buurtgenoten koken voor buurtgenoten blijkt
keer op keer een succes. Komende eettafel is er een reprise van gerechten
van de Israëlisch-Britse kok en auteur van kookboeken, Yotam Ottolenghi.
Vorig keer door velen van jullie met enthousiasme ontvangen. Ook op
zaterdag 3 december zullen de arabeske geuren de Buut weer vullen.
Wat er deze keer op het menu staat blijft een verrassing, maar het
zal weer bijzonder zijn. Chefkoks voor deze avond zijn Janny
Veraa en Koert Linders, die beiden echte thuiskoks zijn. Heb je
zin om bij het kookteam aan te sluiten, meld je dan snel aan.
Het kookteam start zaterdagmiddag om 14.00u met koken.
Ook zin in een bijzonder menu, met je buurtgenoten aan de dis?
Kom ook en geniet samen van heerlijk eten, een mooi glas wijn
en een goed gesprek. Meld je dan nu aan op:
buuteettafel@gmail.com.
De kosten zijn zoals altijd €6.50 pp. De deur gaat open om 18.00u
en om 18.30u gaan we gezamenlijk aan tafel.

En verder vragen we aandacht voor het volgende : De donkere
dagen komen er aan, en dan wordt het weer tijd voor gezelligheid samen. De Buut EetTafel wil in januari ‘gezellig doen’ en
een gourmet/steengrill avond organiseren. Heb jij een
gourmetstel of een steengrill ergens in huis staan, die wij
mogen lenen, meld het ons op Buuteettafel@gmail.com.
Uiteraard ben je zelf ook welkom.
Iedere maand zit de Buut vol met etende buurtgenoten. Gezellig
eten en mooie muziek gaan goed samen. Vind jij het leuk om deze
avond op te luisteren met jouw muziek, laat het ons weten.
Buut Eettafel team,
Pierre, Janny, Roland & Koert

In verband met de planning en de inkoop vragen we je uiterlijk
donderdag 1 december aan te melden.
Wij nodigen jullie allemaal uit!
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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.

Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan:	13 en 27 december, 10 en 24
januari
Rochusbuurt:	8 en 22 december, 5 en 19 januari

Groene bak
St. Jorislaan:	6 december, 3 en 31 januari
Rochusbuurt:	1 en 15 december, 12 januari

Oud papier
14 en 28 december, 11 en 25 januari

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

Weekmarkt in de Wilgenhof
Wist je dat er iedere vrijdag ochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur een
weekmarkt is in de Wilgenhof aan
de Schalmstraat.
Er staan verschillende kramen o.a. (spelt)brood
van het Wasven, groente en fruit, sieraden

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

Redactie:
Bregje, Inge, Johan, Kimberley, Koert en Maarten

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

