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1 mei de dag van de buurtarbeid
In de aankondiging stond het al: ‘Vergaderen nieuwe stijl! Wat je voorstelt, mag je
zelf uitvoeren!’. Ondanks die waarschuwing was de opkomst op de
Jaarlijkse buurtvergadering erg bemoedigend.
Veel bewoners kwamen met leuke suggesties en ideeën om onze buurt nog
mooier te maken dan ie al is! Inmiddels is
er een projectgroep voortvarend bezig
met de herinrichting van de
Geldropseweg. De verbouwing van de
Buut zal gefaseerd gaan plaatsvinden. De
buurtkrant draait weer als een tierelier.
En in juni wordt er een heuse ‘offline
website’ gelanceerd in de buurt. Kortom,
het gaat goed!
De komende maanden gaan we naar buiten, de plantenbeurs heeft de aftrap

gedaan en de komende maanden zullen
o.a. de rommelmarkt en het jaarlijkse
buurtfeest weer volgen! We hopen jullie
dan uiteraard allemaal te zien. En Wat
betreft de zomervakantie: mocht je nog
een paar dagen ‘over hebben’ en de behoefte voelen om een schuurpapiertje of
een kwast te hanteren, schroom niet,
wandel de Buut binnen en geef het
buurthuis meer kleur. Gezelligheid is
troef, voor de lunch wordt gezorgd, en
na afloop een koel drankje! Kortom: aan
de Buutarbeid!!
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Groet van het bestuur!

Buurten bij de Buut
Wie brengt weer wat beweging in deze ontmoetingen met ouderen?

Op 16 september 2015 was de aftrap voor ‘Buurten
bij de Buut’. Maurice van Hintum en Yolande
Voskes (onze voorzitter) namen het initiatief om de
Buut maandelijks open te stellen voor de wat ouderen onder ons. Daarvoor zochten ze contact met de
grootste ouderenbond in Nederland, de KBO, met
een actieve afdeling in Stratum. Eens per maand
ontvingen ze op de woensdagmiddag tussen drie en
zes uur, de oudjes met een kopje koffie of thee met
een kuukske, voor een praatje, het leggen van een
kaartje, ooit ook bloemschikken of tekenen en passende muziek. Het was erg leuk te zien dat veel
mensen genoten van zo’n bijeenkomst.
Intussen echter heeft Maurice ander (=leuker!)
werk gevonden, maar daardoor kan hij zich op de
woensdagmiddag niet meer vrijmaken. Omdat
Yolande Voskes het nog niet druk genoeg had met
haar baan in Amsterdam, haar man, het voorzitterschap van de Rochusbuurtvereniging en het organiseren van het Running Diner dacht ze: “Ach laat ik
er nog eens een baantje bijnemen”. Dit betekende
echter wel dat het ook haar niet meer lukt om op
woensdagmiddag de senioren bij de Buut te
ontvangen. Maurice en Yolande waren de drijvende
krachten bij deze ontmoetingen. Sinds zij zijn
weggevallen is de ziel uit een beetje verdwenen uit
de ‘Buurten bij de Buut’-bijeenkomsten.

Sinds begin dit jaar heeft het KBO besloten om een
dergelijke samenzijn elke week in Stratum te
organiseren: de oneven weken buiten de ring, in
Wijkcentrum FAB28 aan de Fabritiuslaan 28 , en in
de even weken binnen de ring, in de Buut. Ik, als
beheerder van de Buut, probeer wel elke woensdag
aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten om te
zorgen voor koffie en thee en de koekjes, maar dat
is toch heel anders als het optreden als gastvrouw
of gastheer.
Ik zou het jammer vinden als zo’n leuk initiatief in
de Buut dood zou bloeden omdat er geen mensen
in de buurt te vinden zouden zijn die dit op willen
pakken. Heel veel energie en tijd kost het niet, het
gaat meer om de intentie waarmee je er instaat. Als
er meerdere mensen het leuk zouden vinden om
hier een goed vervolg aan te geven kost het je
hoogstens 4 uur per maand. En daar krijg je een
hoop leuke ontmoetingen met ouderen voor terug!
Wie vind er nou niet dat we dit in de Rochusbuurt
óók voor elkaar zouden moeten krijgen?
Maurice en Yolande bedankt voor jullie charmante initiatief !
Frank van der Laak, Beheerder de Buut
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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

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

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

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Redactioneel Rochusnieuws 158
Onze regio staat bekend om zijn slimheid en zijn innoverend vermogen.
Eindhoven is hierin de spil en met een beetje fantasie zou je kunnen
zeggen dat onze buurt, centraal gelegen, daar weer het middelpunt van
is…
Innovatie staat voor vernieuwing en daar komt natuurlijk een hoop creativiteit aan te
pas. Een voorbeeld van creativiteit ontmoette ik toen ik voor het schrijven van een
artikel op bezoek ging bij tatoeageshop Corner 82. Mooi om te zien hoe men daar
probeert om de wens van de klant om te zetten naar een tatoeage. Elke keer anders
en elke keer met dezelfde energie! Met bewondering kijk ik ook naar mijn
mederedactieleden die met vindingrijke en spitsvondige ideeën voor de verschillende
artikelen op de proppen komen. Wat een creativiteit!
Inmiddels zijn we als ‘nieuwe’ redactie alweer enige tijd op weg samen. Krantjes
worden probleemloos en met inspirerende artikelen gevuld, waarbij de eindredactie
(Paul) er soms voor moet kiezen om de krant dikker te maken, of artikelen door te
schuiven naar de volgende editie.
Ook ditmaal is de krant aardig vol. Veel plezier met het lezen!
Johan

Kopij voor het Rochusnieuws?

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

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

tel: 14040

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel. nr. 14040

Begin juli 2017 verschijnt nummer 159 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met dinsdag 23 juni a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Buutvrij!
Buutvrij is een plek waar bewoners van de rochusbuurt en omliggende
wijken bij elkaar kunnen komen om de samenhorigheid in de buurt te
vergroten.
In de buutvrij merk je de Nederlandse cultuur ten top! Damiaan Denys is een
filosoof en psychiater, hij is een Belg en beschreef ooit Nederland ter vergelijking
met zijn België als: Waar België erotiek is, is Nederland porno. Maar zei Denys, er is
wel een verandering gaande: waar je vroeger in de film Turks fruit nog een winkel
binnen kon fietsen, zijn we nu steeds verstrikt in regels en gewoonten.
Echter neemt tegenwoordig de regeldruk en de angst toe waardoor er steeds minder
mag en steeds meer moet. Een goed voorbeeld is de sigarettenmanie, waar een
sigaret al veel zwaarder gestraft wordt dan softdrugs (ook qua geld) en de geestelijke
gezondheid niet meegeteld wordt. Bovendien zijn uitlaatgassen gevaarlijker en kunnen de straling van internet, telefonie en straling van een vliegreis nog ongezonder
zijn. Maar ja, dat is lastiger afschaffen. Hetzelfde geldt voor je politiek correct
uitdrukken: vroeger was dit helemaal niet het geval maar we praten steeds minder
direct. We houden steeds meer rekening met datgene wat de ander wil horen.
Daardoor werpen we een muur op en komen we minder met elkaar in contact. Het
gaat ook om zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. We zijn eigenlijk zo bezig
met de lichamelijke gezondheid dat we
die geestelijke gezondheid wel eens
willen vergeten.
Deze trend wordt teniet gedaan in een
Buutvrij, hier heb je nog de ongestructureerde gezelligheid. Hier kun je op je
gemak en in je eigen setting een drankje
drinken. Hier word je welkom ontvangen
en is een gesprek nooit ver weg. Het zijn
dingen die meer vervlochten zijn door de
wijk en dat heeft een groot effect heeft
tot ver buiten de buut. De saamhorigheid
en vrolijkheid worden aangejaagd waardoor de buurt weer wat kan hebben.
Verder is belangrijk: leven om te leven.
Niet omdat dit moet of omdat het door
anderen opgedragen worden. Een plaats
op z’n plek is een goed begin om te
reflecteren en te relativeren.

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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APPtegel
Dankzij onze Facebook pagina en

misschien ook de nextdoor app
hebben we in de buurt tegels om
aan te geven dat we een oplettende
buurt zijn. Elk steentje draagt ten
slotte bij aan onze veiligheid!

Zet je fiets vast!
We krijgen op de redactie een hoop
meldingen van gestolen fietsen binnen
en daarom nog maar eens deze waarschuwing: zet je fiets goed vast!
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KidzzzzTalk estafette Kinderpagina!!
In onze vorige editie werd Moos door Pieter opgeroepen het estafettestokje voor
kidstalk over te nemen. Maar omdat Moos al ooit in de Kidstalk stond en hij
inmiddels niet meer in de Rochusbuurt woont, heeft de redactie een vervanger
gezocht:
Wie ben je?

Wat is een goede/slechte
eigenschap?
goed: creatief
slecht: ik laat mijn sokken door de

Ninne Ellina Aerts
Hoe oud ben je?

8 jaar

kamer slingeren

Wie zijn je ouders, zusjes of
broertjes?

Van welke muziek hou je?

Mijn mama is Hanneke, mijn papa is
Martien en ik heb 1 broertje en dat is
Olle.
Naar welke school en klas ga je?

Ik zit op De Hasselbraam en ik zit
in groep 4

Wat is je lievelings• Les:						Verkeer
• Eten:						Frietjes
• Vakantieland:		 Frankrijk
• Snoep: 					Engelse drop
• Kleur:					Blauw en groen
• Dier:						Pinguin
• Tv-programma:	Mijn vader is de

Kinderen voor kinderen

Kan jij hoger springen als de Eiffeltoren?
Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen!
Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft want daarna loop je er weer uit.
Twee gekken lopen op een dag in de Kalverstraat.
Na een tijdje zegt de ene gek tegen de andere: “Nu wil ik eens in het midden lopen”.

Vind je de Rochusbuurt leuk om
in te wonen?

Sudoku met figuren

ja

Waarom?

Omdat je er veel kunt zien, er is een
leuke school en er wonen leuke mensen
Wat wil je later worden?

Juf

Wie (uit de Rochusbuurt) wil je de
volgende keer in de kidstalk?

Puk Schrevers

beste

Waaraan heb je een hekel?

Liegen en flauw zijn

Wat zijn je hobby’s?

Naar theater, hockey, films kijken en
shoppen.

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

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
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Vindt jij de weg naar de ballon?
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Battle of the Houses
Als student woon je hier perfect, lekker dichtbij het stratumseind,
supermarkten en school. Je ziet veel studentenhuizen in de buurt,
maar wie wonen er nou eigenlijk?!
Vandaar dat wij ons afvragen wie jullie zijn, en hopelijk zijn wij niet de enigen.
Onder het genot van een biertje in ons ‘paleis’ aan de Tuinstraat kwamen we op het
idee om alle studentenhuizen in de Rochusbuurt uit te dagen. Wie heeft het leukste,
gezelligste en slimste huis in de buurt? We zullen het uitvechten in een quiz, gemaakt
door een echte quizmaster. Dus roep je huisgenoten bij elkaar, en kom naar het
buurthuis De Buut op 21 Juni. Zijn jullie ready voor The Battle of the Houses,
gezelligheid en natuurlijk bier!
Om 19:00 op 21 juni zijn jullie allemaal welkom! Bedenk een teamnaam, neem zoveel
mogelijk huisgenoten mee en leer veel nieuwe mensen kennen. Tot dan!
Studenten Tuinstraat 23
Voor vragen/meer info: rochusstudenten@gmail.com

Budget
Al vanaf thuiswonend ben ik gewend en opgevoed op het minimum. Zo heb ik geleerd om met weinig
geld rond te komen. Deze ervaring heb ik zelf kunnen uitbreiden toen ik op mezelf ging wonen.
Omdat ik hier veel van leer, wil ik dit ook doorgeven aan anderen in dezelfde situatie.
Ik wil mensen helpen hoe rond te komen met weinig geld. Met
tips en schema’s inzicht geven in je eigen financiën.
Niet alleen op financieel gebied wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ook met koken. Zoals je kan zien bij Rochusculinair,
plaats ik daar recepten. Deze zijn zo gemaakt voor €5,- en voor
twee personen.
Door de recepten en mijn ervaringen, kwam ik op het idee
voor een Budget Boekje. En ben ik dus begonnen om alles op
papier te zetten.
Bij deze wil ik de buurt leuke praktische tips geven die ik natuurlijk zelf ook gebruik:
1. Waarom nieuwe producten als het tweedehands ook kan.
2.		Maak een financieel overzicht met vaste lasten en

inkomsten en verwerk deze ook in een maandkalender zodat je makkelijk ziet wanneer wat betaald wordt.
3.		Bedenk slimme spaartrucs als koopzegels, kleingeld in een
spaarblik, maandelijks vast bedrag apart zetten.
4.		Boodschappen doen hoeft niet duur te zijn. Kijk of het
product ook goedkoper in het vak ligt.
5.		Doe 1x per week of 1x per maand grote boodschappen
en sla houdbare producten groter in.
Je zal wel denken: deze tips zijn heel herkenbaar. Maar ga eens
na bij jezelf hoeveel en hoe vaak je er gebruik van maakt.
Alle begin is moeilijk, maar als je eenmaal gewend bent weet je
niet beter. Zo is het bij mij ook gegaan.
Veel succes!
Kimberley

De online-loze zondag
Hooggeëerd publiek! Met trots presenteert het rochusnieuws het vervolg op de offline
website, de online-loze zondagen! Vier zondagen waar je de mobiele telefoon en de
computer niet meer nodig hebt om anderen te ontdekken. Wil je een nieuw contact voor
culinair, cultuur, huis-en-tuin en/of sociaal/hobbies of andere zaken dan is dit artikel
de gids tot succes.
Jullie hebben allemaal het artikel gezien in een eerdere editie
van het Rochusnieuws over de offline website. Dit waren
briefjes met vraag, aanbod, hobbies en interesses van buurtbewoners op het raam van de Buut. Hier konden mensen hun
bericht kwijt en dit gaf de onbeantwoorde vraag/aanbod weer
in de wijk. Dit als eerste stap om de verschraling van de sociale
contacten die het internet met zich meegebracht heeft, tegen
te gaan. Want een echte buur is beter dan een virtuele vriend!
Het project is opnieuw gebaseerd op de vraag, aanbod,
hobbies en interesses zoals eerder weergegeven in de Buut,
maar nu worden mensen ook echt aan elkaar gekoppeld! Zo
kan er een “offline-iseringsproces” plaats vinden waarin vraag,
aanbod, hobbies en interesses zichtbaar gemaakt worden.
De eerste mogelijkheid om deel te nemen is: Gyalpo die huis
aan huis bij mensen aanbelt om ze kennis te laten maken met
het project. Verder is Gyalpo ook aanwezig bij de activiteiten
van de Buut om mensen te motiveren/uit te nodigen voor dit
project. En tot slot zijn er vier dagen waarop mensen bij elkaar
kunnen komen op zogenoemde online-loze zondagen. Deze
zijn: 18 juni, 25 juni, 2 juli en 9 juli.

Ter inspiratie de volgende ideeën:
-	Samen met iemand een activiteit organiseren in de Buut
(wanneer vrij toegankelijk voor anderen vaak gratis) zoals:
• Een filmavond
• Een discussieavond (Betaald parkeren, filosofie)
• Een damesavond
• Een spelletjes/game/LAN -avond
• Een Buurtontbijt
-	Koken met of voor iemand (samen pannenkoeken bakken)
-	Een sport/training doen in het park (voetbaltournooi)
-	Een maatje voor je sport/hobby (samen hardlopen, over
starwars/planten/politiek praten, postzegelverzamelingen
vergelijken)
Er komt een enquête waar mensen hun mening kunnen geven
over de rochusbuurt, de Buut en het rochusnieuws. Hierbij alvast de link: https://goo.gl/forms/xcskgmrXEEHhGajj1
De enquete komt ook op diverse momenten offline
beschikbaar.
Mocht je dit project actief willen steunen, dan kan dat!
handigste is Gyalpo hiervoor te benaderen,
gyalpobatstra@gmail.com, 06 - 21 10 52 50.
Disclaimer: creatieve processen zijn continu onderworpen aan de
creatieve breinen die dit proces voortbrengen. Alle informatie kan tot op
het laatste moment gewijzigd worden wanneer dit het project ten goede
komt en er kunnen deshalve geen rechten ontleend worden aan dit
artikel.
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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

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur
www.boblinehairandbeauty.nl

Even langs bij Corner 82

Schoonheidssalon

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

Maandag t/m Zaterdag

Maandagavond 22:00 uur is het tijd voor Ink Master
op de TV, op de bejubelde zender Spike. Voor de niet
kenners, Ink Master is een schreeuwerig programma
waarbij verschillende tatoeëerders het tegen elkaar
opnemen met als doel de beste tatoeëerder van het
jaar te worden. Samen met mijn dochter van 17 kijk ik,
zij voor het geruzie tussen de deelnemers en ik voor
de tatoeages. Genieten vind ik het!
Aangestoken door dit enthousiasme bedacht ik eens rond te
kijken in ons wijkje en opnieuw blijkt de Rochusbuurt een
afspiegeling van de grote mensen wereld; op de Geldropseweg
zitten maar liefst 2 tatoeëerders! De één heet Seven seas
tattoos, de ander Corner 82. Bij die shop loop ik binnen en
word ik vriendelijk ontvangen door Bram en Willem. Hun
collega Tim heeft een vrije dag en is er dus niet.
Willem is de eigenaar van Corner 82 en juist bezig met het
plaatsen van een tekening op de arm van een klant, wat het
voorwerk is voor de daadwerkelijke tatoeage. Willem werkt al
heel wat jaren als
tatoeëerder en hij had voorheen een shop in Geldrop. In
december 2015 opende hij Corner 82. Willem heeft een goede
naam in tatoeageland opgebouwd en in feite zijn de getatoeëerde klanten voor hem zichtbare en gratis reclame. Willem
won vrij recent prijzen bij een grote conventie in Antwerpen
en sinds die tijd ontvangt hij meer en meer klanten uit België
in zijn shop. Klanten komen vaak meerdere keren terug en
inmiddels is de wachttijd voor een tattoo opgelopen naar
meerdere maanden.
Bram is leerling tatoeëerder Maori. Bram heeft een achtergrond in de grafische vormgeving maar miste in dat vak het
contact met de klanten. In tatoeëren vond hij de ideale
combinatie.
Bram vertelt dat het leren tatoeëren een sprong in het diepe is.
Er zijn geen opleidingen en vaak beginnen mensen zonder
ervaring een eigen shop of als thuistatoeëerder. Bram voelt
zich comfortabeler bij de manier waarop hij zich kan
ontwikkelen, als leerling bij een ervaren tatoeëerder.
Tatoeëren is een intensief proces. Het begint met een gevoel

van wederzijds vertrouwen. De klant komt vaak met een idee
wat vervolgens door de tatoeëerder wordt uitgewerkt. Het je
kunnen inleven in de klant is daarvoor nodig. Willem tekent
vervolgens het liefst rechtstreeks op de plek waar de tattoo
komt. Bram legt uit dat dit niet heel gebruikelijk is, vaak
worden ontwerpen eerst op papier gezet en vervolgens maakt
de tatoeëerder een afdruk van de tattoo op de huid met een
soort ‘carbon’. In verschillende sessies wordt dan de tatoeage
gezet: eerst de zwarte lijnen, later de schaduwen en de kleuren.
Bij een wat grotere tattoo heeft de huid tussendoor tijd nodig
om te herstellen.
Corner 82 werkt volgens de richtlijnen van de GGD en wordt
ook met regelmaat gecontroleerd. Naalden, inkt, alles moet
voldoen aan de beste kwaliteitsnormen, ook op het vlak van
hygiëne. Bram vertelt dat thuistatoeëerders en shops met een
gesloten toegang (op afspraak) niet aan deze normen hoeven
te voldoen.
Bram vertelt dat de mores bij tatoeëerders nogal kan verschillen. Corner 82 hanteert regels over leeftijd en drankgebruik,
anderen zijn daar niet zo strikt in. Een ander voorbeeld is dat
het vroeger blijkbaar een stilzwijgende afspraak was dat er pas
in de nek of op de handen getatoeëerd werd als iemand
meerdere tattoos elders op het lichaam had, inmiddels houden
veel tatoeëerders zich hier niet meer aan.
Tatoeages is een geaccepteerd onderdeel van onze maatschappij geworden, waarbij bijvoorbeeld een shop als Corner 82 een
heel welkome en open indruk bij mij achterlaat. Volgens mij
kun je voor een tatoeage bij Corner 82 prima terecht!
Johan
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De bloemetjes buiten zetten
Door Bregje van Wetten

Ik ben ervan overtuigd dat een groene wijk gezelliger is dan géén groene wijk. Zelfs in
een wijk waarin huizenbouw nog divers is, de geschiedenis terug te zien is in het
straatbeeld en bewoners van alle leeftijden buiten recreëren, doet een beetje beplanting
veel goed voor de sfeer. Hier en daar wordt daarom initiatief genomen om geveltuintjes
te creëren, wordt de speeltuin regelmatig verrijkt met kerstbomen, magnoliastruiken en
ander overtollig gebladerte en zien we, godzijdank, dakterrassen afgeschermd worden
met klimop in plaats van golfplaten.
Maar een enkeling heeft het tuinieren echt in de
vezels. Ze zijn herkenbaar aan hun groene vingers
en bruine knieën. Dit zijn over het algemeen heel
gezellige mensen weet ik uit ervaring. Ze beschikken over grote sociale vaardigheden en hebben veel
respect voor de mens en natuur; mooie
eigenschappen.
Op vrijdag 19 mei waren ze in de Buut. Tijdens dit
jaarlijks (en dus heel traditioneel) evenement zetten
deze lui echt de bloemetjes buiten. Alles mocht:
weggeven, ruilen, verkopen, kopen, als het maar
groen is! En wie daar hongerig van werd kreeg er
pannenkoeken bij, óók bijzonder traditioneel want
die bakken ze ook elk jaar.
Vorig jaar heeft José (zo’n vrouw met heel groene
vingers, niet per se heel bruine knieën) de plantjes
die aan het eind van de dag ‘over’ waren aan de
speeltuin gedoneerd. Daar zijn we (ik spreek zonder
overleg namens alle gebruikers van de speeltuin)
nog elke dag heel dankbaar voor. Stiekem hoopten
we dat er niks te doen was in de Buut op 19 mei,
zodat er wéér veel over zou blijven en de speeltuin
een prachtige, groene oase in de wijk zou
worden…
Een andere optie was dat we allemáál naar de Buut
zouden gaan; massaal stekken en splitten, planten
en schoffelen, zodat elke gevel deze zomer
begroeid raakt met blauwe regens en rode rozen en
zo ons Rochusbuurtje nóg groener wordt!
Dat laatste bleek gelukkig het geval: genoeg
aanloop bij de Buut en genoeg buurtbewoners die
met kratjes vol plantjes huiswaarts keerden. Nu
maar hopen dat ze niet allemaal in de achtertuin
beland zijn…
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RochusRommelmarkt

De gezelligste rommelmarkt in de wijde omtrek

Voortgang Herinrichting
Geldropseweg
De gemeente heeft inmiddels een projectleider aangewezen voor de herinrichting van de
Geldropseweg: Ed Steenkamp. Deze is op dit moment bezig met een inventarisatie van alle
eisen en wensen rondom de nieuwe inrichting van de Geldropseweg.
Tegelijkertijd is er een werkgroep opgericht die namens de
buurten en winkeliers de dialoog met de gemeente zal
aangaan:
Namens de Iriswijk zijn dat: Maurice Lamme en
Thorsten Schneider (architect)
Namens Cingelshoeck: Ruud Balk en Odette Rooijmans
Namens de Rochusbuurt: Peter Hoesbergen (stedenbouwkundige) en Frank van der Laak
En namens de Winkeliers: Sidney van Well (architect) en
Tom Pearce
Deze groep bestaat dus uit een mooie mix tussen betrokkenheid en deskundigheid.
We zijn begonnen met een inventarisatie van zo veel mogelijk
plannen die in het verleden zijn opgesteld. Ten aanzien van
het nieuwe plaveisel hebben wij de volgende wensenlijst
opgesteld:
• Autoverkeer in twee richtingen
• Rijbanen zo smal mogelijk
• 30 km/u zone
• Geen vrijliggende HOV-busbaan
•	Bus behouden met extra uitvoegstrook bij de stoplichten
(Vestdijk- Hertogstraat en Gabriel Metsulaan – St. Jorislaan)
• Centrale ligging bushaltes
•	Parkeerstroken aan weerszijden van de straat van 2,5 meter
breed, inclusief schrikstroken
• Fietspaden gescheiden van het autoverkeer
• Makkelijke oversteekpunten
• Brede trottoirs
• Laan met meer groen
•	Goed voorbeeld is het eerste gedeelte van de Willemstraat,
en in mindere mate de Hoogstraat

Zondag 25 juni, van 10.00 tot 14.00 uur, op het Rochushofje
Ja het is weer zover, de voorjaarsschoonmaak is
achter de rug: zolders, schuurtjes en kelders zijn
weer opgeruimd. Maar waar moet je heen met al die
spullen? Naar de RochusRommelmarkt!

Willemstraat

Tevens willen wij onderzoeken of deze herinrichting van de
Geldropseweg aanleiding kan zijn voor een opwaardering
van het hele gebied rondom de Geldropseweg. We richten
ons daarbij bijzonder op de mogelijkheid van het creëren
van een winkelhart aan de Geldropseweg, ter hoogte van de
voormalige winkels van Verkuilen. Hierbij hoort ook een
goede aansluiting voor voetgangers en fietsers via de Adolf
van Cortenbachstraat met de Geldropseweg, waardoor ook
de aansluiting tussen de Iriswijk en de Rochusbuurt (via de
Rochusstraat en het Rochushofje) zal verbeteren.
Voor contact met de werkgroep Geldropseweg: mail naar
info@geldropseweg.nl
Namens de Werkgroep Geldropseweg, Frank van der Laak

Dit jaar geen combinatie met het Buurtfeest, maar
lekker ouderwets: de Rommelmarkt op een zondag
vóór de vakantie en het buurtfeest op zaterdag ná
de vakantie. Maar dan wel een Rommelmarkt+.
De Buu(r)tbar zal ook uitgestald worden op het

Rochushofje, voor een heerlijk kopje koffie of thee,
en later een lekker koud drankje, compleet met een
gezellig muziekje. Ook kijken we nog of we voor de
allerkleinsten onder ons een attractie kunnen
regelen.
Wie een kraam wil huren kan van maandag 19 t/m
donderdag 22 juni van 19.00 tot 19.30 uur in de
Buut terecht. Prijs van een kraam zal rond de € 20,zijn. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Wilgenhof zoekt vrijwilligers
In de Wooninc. Plus Vitalis locaties Wilgenhof en Kortonjo (beide
gelegen in Stratum) is er voor de bewoners en bezoekers een mooie
ontmoetingsruimte.
Hierin kunnen de bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten onder het
genot van een hapje en drankje in een gemoedelijke sfeer.
Voor beide locaties is men op zoek naar
vrijwilligers die als gastvrouw /gastheer
willen fungeren en ondersteuning willen
bieden. Tijden en dagen zijn
bespreekbaar.
Vind jij het leuk om als vrijwilliger ingezet te worden als gastheer/gastvrouw
dan nodigen wij je uit om een afspraak te
maken
met
Frans
Offermans,

coördinator vrijwilligers. Te bereiken op
nr. 06-23613898. Hij kan je alles vertellen
over dit vrijwilligerswerk.
Mocht je interesse hebben in een andere
wijze van vrijwilligerswerk dan ben je uiteraard van harte welkom om hierover
van gedachten te wisselen met de coördinator vrijwilligerswerk.
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Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley
Een goede start van het voorjaar met lekkere eenvoudige recepten. Deze zijn ook
nog gezond, en ook voor kinderen. Maak van het ontbijt of lunch een feestje
door het op een andere manier te bereiden.

Hazelnoten Cake
• Cake mix
• Bakje Hazelnoten
• Chocolade Tubes

Laat je cake 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!

La vita è bella in de Buut!
Maar liefst 30 buurtgenoten hebben op zaterdag 6 mei genoten van een Italiaans
drie-gangen menu.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Buuteettafel heeft de organisatie mensen
die zich wilden aanmelden moeten weigeren omdat alle stoelen bezet waren.

Benodigdheden

Bereiding
•	Begin met om de oven voor te verwarmen.
•	Volg de bereidingswijze op de pak van de cake mix. Je
kunt cake beslag zelf maken of een compleet pak
gebruiken.
•	Als het beslag klaar is, zijn de hazelnoten aan de beurt.
•	Deze maak je klein in de blender.
•	Voeg vervolgens de hazelnoten toe aan het beslag en
roer het nog even door elkaar.
•	Haal nu de cakevorm erbij en vet deze goed in. leg er
ook nog bakpapier in, maar laat nog wel een randje
uitsteken. Zo wordt het straks makkelijker om de cake
eruit te halen.
•	Vul nu de cakevorm gelijkmatig met het beslag. En zet
deze in de oven.
•	60 min. op 175 graden.
•	Controleer met een satéprikker de gaarheid van de
cake. Steek de prikker tot het midden erin, als deze
weer droog eruit komt is de cake klaar. En kan deze
uit de oven.
•	Als de cake wat afgekoeld is haal je het uit de vorm en
leg deze op een mooi bord en kun je beginnen met de
decoratie.

Buon appetito

Gamba’s met Noodles in
zoetzure Saus
Benodigdheden

•
•
•
•
•

Bakje gamba’s
1 plak noodles
200 gram ijsbergsla
Halve komkommer
Zoetzure saus

Het vaste kookteam (Roland, Paul en Pierre) heeft ons de
volgende gerechten voorgezet: minestrone soep met ciabatta
en pesto, saltimbocca met tagliatelle, gegrilde groentes en als
nagerecht een tiramisu. Voor de gasten die geen vlees eten was
er een romige paddenstoelensaus. Zoals we dat van het kookteam gewend zijn was de kwaliteit uitstekend. Ook deze keer
waren er weer enkele nieuwe gezichten. De aankondigingen via
o.a. Nextdoor werken en leveren nieuwe gasten op. Tijdens het
eten werden allerlei nieuwtjes uit de buurt uitgewisseld en
afspraken gemaakt over het gezamenlijk schilderen van het
buitenwerk. En dat is precies de bedoeling van de Buuteettafel:
onder het genot van een heerlijke maaltijd de onderlinge
verbondenheid tussen de buurtbewoners versterken.

Volgende Buuteettafels:
Zaterdag 3 juni: Indonesische gerechten met als gastkoks: Hans
en Ingrid
Zaterdag 24 juni: Pop-up restaurant met Turkse gerechten. Onze
gastkok is buurtgenoot en wethouder Yasin Torunoglu en zijn vrouw.
Plaats: tent op het grasveld achter de nieuwbouw van de Hoefkestraat.

Bereiding

•	Laat water koken in een waterkoker. Breek de noodles
in stukken en leg deze in een schaal.
•	Ondertussen een klein beetje boter of olie in de
wokpan en bak de gamba’s mooi bruin. Als het water
kookt giet je deze over de noodles heen en laat dit
even weken.
•	Snijd de komkommer klein en stop alles in een bakje.
•	Zodra de noodles zacht is, dit weet je door te proeven,
en de gamba’s gaar zijn, voeg je deze samen in de
wokpan en roer het door elkaar.
•	Voor wat extra smaak, doe je een scheutje zoetzure
saus bij. De hoeveelheid hangt af van eigen smaak.
Laat het nog even op laag vuur samen voegen.
•	Je kan nu de diepe borden gaan opmaken.
•	Als bodem de sla en daar bovenop de stukjes
komkommer.
•	Nu schep je de noodles er bovenop, wel eerlijk de
gamba’s verdelen.
Geniet van een eenvoudig luxe maaltijd

4
mei
Dodenherdenking
Zoals de meesten wel bekend zal zijn liggen
er in onze wijk een aantal Struikelstenen,
ofwel Stolpersteine. Ze maken onderdeel uit
van een project van de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig, die sinds 2000 bijna 60.000
struikelstenen heeft geplaatst in meer dan
1.600 gemeenten in heel Europa.
In Eindhoven gaat het om 274 in de tweede wereldoorlog omgebrachte joodse inwoners.
Op 4 mei maakte ik een rondje door de wijk en het
trof me dat er bij de struikelstenen bloemen waren
neergelegd. Dat maakte het voor mij nog voelbaarder; in onze wijk, in onze straat, mensen die hier net
als wij woonden en leefden…
Johan
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan:	13 en 27 juni, 11 en 25 juli
(8 en 22 augustus)
Rochusbuurt:	8 en 22 juni, 6 en 20 juli
(3, 17 en 31 augustus)

Groene bak
St. Jorislaan:	6 en 20 juni, 4 en 18 juli
(1, 15, 29 augustus)
Rochusbuurt:	1, 15 en 29 juni, 13 en 27 juli
(10 en 24 augustus)

Oud papier
14 en 28 juni, 12 en 26 juli (9 en 23 augustus)

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.

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.

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

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com
Vormgeving: Paul
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