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Kapsalon Bobline Hair & Beauty 
aan de Geldropseweg bestaat op  
27 november 25 jaar. Al jaren is de 
kapsalon een vaste adverteerder in 
ons krantje, en vanuit de redactie 
willen we Bobline daarom van 
harte feliciteren met dit jubileum! 

Ter gelegenheid van het jublileum houdt 
Bobline een inzamelingsactie voor de 
Voedselbank Eindhoven.
Houdbare voedingsmiddelen kunnen bij 
Bobline worden ingeleverd - zij maken 
daar voedselpakketten voor de 
Voedselbank Eindhoven van. 

Meedoen? Lever je houdbare voedings-
middelen in bij Bobline tot in de 
maanden november en december. 

Bobline zamelt 
voedsel in 

Ik moet Ad van Meurs voor het eerst 
zijn tegengekomen eind jaren zeventig 
bij Rob’s Café. Dit was toen al voor veel 
buurtbewoners een pleisterplaats in de 
Rochusbuurt. Rob wilde een theater- 
café, en er werd van alles georganiseerd. 
Vrijwel altijd was Ad van de partij, toen 
nog achter de piano of  keyboard. Hij 
viel meteen op door zijn losse manier 
van ‘optreden’. Vaak wist hij zijn mede-
spelers en toehoorders te verassen met 
de meest onverwachte wendingen.

Later, inmiddels overgestapt naar de gi-
taar, kwamen de successen. Geen top 
veertig, maar wel alom gewaardeerd en 
geprezen bij de liefhebbers van folk, 
country en americana. In verschillende 
samenstellingen werd het hele land afge-
reisd. Vaak werd het café tussen 24.00 
en 01.00 uur gebeld met de opmerking: 
“We hebben net opgetreden, moeten 
nog gaan rijden, weten niet of  we twee 
uur halen, maar kunnen we nu toch nog 
al even bestellen voor de laatste ronde”, 
om vervolgens om kwart over twee als 
de tap (eigenlijk) al gesloten was, binnen 
te komen rennen met de begroeting: 
“Zijn we nog op tijd?” Een vast ritueel.

Het café, inmiddels omgedoopt tot de 
Buut, werd steeds meer zijn café, zeker 
toen hij begon met Manic Monday. Elke 
maandag trad Ad zelf  op en introdu-
ceerde een muzikale gast, waarna er met 
de pet rondgegaan werd, zoals tijdens de 
eredienst. Na een aarzelend begin was 

hingen ze al snel elke maandag met de 
benen buiten bij de Buut. Een uiterst 
succesvol en inmiddels veel gekopieerd 
concept. Nog steeds, ondanks dat de 
Buut inmiddels allang een buurthuisje is, 
hoor ik nog vaak de opmerking: “Ik heb 
hier zulke leuke maandagavonden 
meegemaakt.”

Maar ook als stamgast was Ad bijzon-
der. Hij had een scherp opmerkings- 
vermogen. Hij schuwde daarbij ook de 
confrontatie niet, en kon scherp zijn in 
zijn oordeel.  Dit werd niet door ieder-
een gewaardeerd, maar dat boeide hem 
niet. En als de gezapigheid toesloeg in 
het plaatselijke buurtcafé keek Ad eens 
om zich heen, gooide een balletje op, en 
voor je het wist was de hele bar betrok-
ken in een heftige discussie. “Het ijs  
breken,” noemde Dylan, zijn zoon, het 
zo treffend tijdens zijn afscheid.

En als je dan met hem in de slag was en 
hij keek aan met zijn twinkelende oogjes 
over zijn brilletje wist je al: “Nu heeft hij 
me.” En als je dat dan vervolgens  
probeerde te pareren, zei hij steevast: 
“Gij maakt mijne pis niet lauw, van der 
Laak.” Ik hoor het hem nog zeggen. 
Maar altijd nam hij dan weer afscheid 
met de woorden: “Even goede vrienden 
…”. En de volgende dag was het vaak: 
“Ging goed toch, gisteravond.”

Ja Ad, het ging goed!
Frank van der Laak

Afscheid van Ad van Meurs
29 april 1953 - 10 november 2017



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

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

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

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

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
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  Buurt-info

Kopij voor het Rochusnieuws?

Buurtbestuur
Yolande Voske  tel: 06 23 70 27 30 

 Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

info@rochusbuurt.nl

www.rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom  tel: 211 14 10

trudy.sturkenboom@gmail.com

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis tel: 0900-88 44

erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster tel: 14040

Redactioneel Rochusnieuws 161
Blijkbaar is niets zo veranderlijk als de redactie van het Rochusnieuws. 
Mijn debuut tijdens de vorige editie van het Rochusnieuws viel tegelijk 
met het afscheid van Maarten als redactielid en de komst van twee 
nieuwe redactieleden. Maar ken je de het liedje van de 10 kleine neger-
tjes? Na één editie Rochusnieuws ben ik van de drie nieuwelingen alleen 
nog over. Paul moet het qua opmaak weer alleen doen. 

Ik maak nu meteen een bruggetje naar zwarte piet die binnenkort naar ons land 
komt. Heeft u het artikel in het Eindhoven Dagblad ook gelezen? De titel luidde 
“Meeste gemeenten houden Piet bij intocht zwart”. Ook dit jaar is Piet bij veruit de 
meeste sinterklaasintochten in Nederland zwart of  (donker)bruin. In een relatief  
klein aantal gemeenten lopen tussen de traditionele Pieten ook roetveegpieten mee, 
in drie plaatsen doen alleen maar roetveegpieten mee aan de intocht. Voor mij en 
mijn toneelgroepje een opluchting. Ik speel namelijk mee in een theaterstuk met de 
titel “Hoofdpiet met hoofdpijn”, waarbij ik zwarte piet speel. Superleuk om mee te 
spelen in een kindervoorstelling. In het theaterstuk raakt de hoofdpiet zijn geheugen 
kwijt na een botsing met een kast. Gelukkig loopt alles goed af. En wil je komen  
kijken? Daarvoor nodig ik je uit op zondagmiddag 26 november in Pand P. 
In deze Rochusnieuws is er een nieuwe rubriek bijgekomen “Vraag het de buurtvak-
man”. Heb je brandende vragen aan een van onze adverteerders dan gaat het 
Rochusnieuws er alles aandoen om antwoorden te bemachtigen.

Wederom veel leesplezier met de 161e editie van het Rochusnieuws.
Marcel

Begin februari 2018 verschijnt nummer 161 van deze buurtkrant!  
Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met vrijdag 26 januari a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Naaister gezocht!
Tijdens Repair café worden regelmatig kledingstukken ter 
reparatie of  vermaak aangeboden. We zijn daarom  
dringend op zoek naar een naaister! We werken nu 
met een aantal oproepkrachten (ook fijn) maar zouden 
graag zien dat iemand dit voor vast komt doen. Een  
naaimachine is aanwezig. 

Kom jij ons (en dus de bewoners van onze buurt) elke 
maand een paar uurtjes helpen? Voor meer info mag je 
mailen naar rochusnieuws@gmail.com

Koken en eten in  
Caribische sferen
Op 7 oktober zwaaide Nicole Campbell de scepter in 
de keuken van de Buuteettafel. Nicole is geboren op 
Jamaica en opgegroeid met de Caribische keuken. 
Pierre, Cees en Roland assisteerden haar bij de 
voorbereidingen.

Het volgende menu werd geserveerd: Caribische groentesoep 
met mais en zoete aardappels, Aroz con Pollo (Caribische kip 
met rijst en groente) en als nagerecht vers fruit met merengue 
en vanillesaus.

De sfeer onder de 25 gasten was niet Caribisch te noemen,  
eerder Brabants, dus gemoedelijk en gezellig zoals altijd.

De volgende Buuteetafel is op 2 december! 
Schrijf  deze datum alvast in je agenda.
Vanuit het Caribisch gebied gaan we terug naar Frankrijk, het 
land van de Haute Cuisine. Onze buurtgenoot Catherine Marie 
zal weer garant staan voor een aantal overheerlijke Franse  
gerechten. Als voorgerecht een pompoensoep, daarna witlof  
met ham en een kaassaus, pommes gratin en als dessert stoof-
peren met chocolade.

We zien jullie graag weer bij de volgende Buuteettafel op  
2 december.

Gerda

Sint in De Buut
Vorig jaar was Sint te druk en kon hij niet bij ons 
langs komen in de Rochusbuurt. Dat moest dit jaar 
natuurlijk anders! En dus hebben een paar ouders van 
kleine buurtgenootjes ervoor gezorgd dat Sint een 
plekje vrij houdt in zijn agenda. Zondagmiddag 26 
november is het zo ver: HIJ KOMT !

Om het Sint en zijn Pieten gemakkelijk te maken, hebben de-
zelfde ouders gezorgd voor de benodigde locatie, attributen en 
lekkernijen. Daarbij kregen zij sponsoring en medewerking uit 
de buurt van de buurtvereniging, De Buut, Jumbo en Wicked 
wigs! Ook Sint en zijn Pieten zijn erg bekend in de buurt en 
schone kleding bleek ook voorhanden! Geweldig toch, dat dit 
kinderfeest vóór en dóór de buurt tot stand komt! 

Lisanne 



In de Droomwereld ben je thuis!

Al ruim 16 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:
•  Dagopvang
•  Peuteropvang
•  Buitenschoolse opvang 
•  Gecertificeerde VVE-opvang 

Voor meer informatie of een rondlei-
ding kunt u ons bereiken op telefoon-
nummer 040-213 42 96. 

Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.dedroomwereld.nl
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Kinderpagina!!KidzzzzTalk estafette
In onze vorige editie werd Cato door Madee opgeroepen het estafettestokje voor 
kidstalk over te nemen. Hier zijn haar antwoorden op onze vragen:

Wie ben je? 
Cato Verheul

Hoe oud ben je? 
8 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of 
broertjes? 
Mijn ouders zijn Fulco en Brigit. Ik heb 
een oudere broer en zus, Pepijn en Eva.

Naar welke school en klas ga je? 
Naar de Hasselbraam in groep 5

Wat is je lievelings-
Les:
Schrijven en geschiedenis
Eten: 
Pizza , Sushi 
Vakantieland: 
Spanje
Snoep: 
Zure snoepjes
Kleur:
 roze en paars
Dier:
 paard
Tv-programma: 
De middelste van 7 en Foute vrienden

Waaraan heb je een hekel?  
Spruitjes en huiswerk

Wat zijn je hobby’s?
Hockey

Wat is een goede/slechte 
eigenschap:
Ik ben lief  en boos

Van welke muziek hou je? 
PSY, Gangnam style

Vind je de Rochusbuurt leuk om 
in te wonen? 
Ja 

KNITSELTIP
Wat heb je nodig: 
- Plastic fles. 
- Mes. 
- Stokjes. 
- Touw. 

Als het winter is en de vogels kunnen moeilijk 
aan eten komen dan kun je ze een beetje 
helpen door voer buiten te hangen. Dit kan in 
een zelfgemaakt voederhuis.  

Neem een grote plastic fles snij hierin 1 of 
twee grote gaten. Op de foto zie je 
bijvoorbeeld een andere manier dan op de 
tekening.  

In het midden onder de gaten maak je een 
klein gat of snij een kruis erin, en stop hier de 
stokjes doorheen. Hierop kunnen de vogels 
zitten als ze aan het eten zijn.  

Aan de bovenkant maak je het touw vast. Bij 
sommige flessen kan dat aan de dop of 
handvat en bij andere moet je misschien ook 
hier een aantal gaten maken om het touw 
erdoor te doen.  

Daarna kun je het voederhuis ophangen in 
bijvoorbeeld een boom. Zorg er wel voor dat 
poezen er niet bij kunnen. Dan vullen met 
vogelvoer en rustig afwachten.

Waarom? 
Omdat er een speeltuin is, veel vriendin-
nen in de buurt wonen en de school 
vlakbij is.

Wat wil je later worden? 
Hockeyster

Wie wil je de volgende keer in de 
kidstalk
Lif
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Aan tafel met je grootste 
nachtmerrie...
Bregje en Rochus Running Dinner

Ik ben geen moeilijke eter. Dat wil zeggen: ik lust vanalles! Maar ik mag heel 
veel niet eten. En dus ben ik wel een moeilijke gast. Op mijn 19e ontdekte ik 
(lees: een arts) via bloedonderzoek dat ik allergisch ben voor veel dingen. Niet 
voor gluten, of  koemelk (I wish), maar voor worteltjes, selderij, paprika, ui, 
vijgen, dadels, noten, pinda’s, schaaldieren, weekdieren, bosvruchten, mosterd, 
prei, kokos, brandnetel, smalle wegebree, gras, de iep, de els, de eik, de lariks en 
de berk. Of  althans, dat is wat ik ervan onthouden heb.

Voor sommige dingen geldt dat ik stik als ik er teveel van  
binnenkrijg, van andere dingen krijg ik buikpijn die leidt tot 
flauwvallen. Allebei geen pretje. Maar het feit dat ik hier pas op 
mijn 19e achter kwam (na een bijna  
fataal bezoekje aan de Eerste Hulp)  
bewijst ook dat ik gelukkig niet metéén 
dood neerval als ik iets binnen krijg 
wat ik niet hoor te hebben. Onder  
bepaalde omstandigheden kan ik een 
aantal van bovengenoemde zaken wel 
eten, mits met mate. En dus gaf  ik  
mezelf  na enige overreding van de  
organisatie gewoon op voor Rochus 
Running Dinner.

En daarom ontvingen twee dappere 
buurtgenoten een onplezierig mailtje 
van de organisatie: “maak een (voor/
na) gerecht, en houd daarbij rekening 
met het volgende…”. Het lijstje wat volgde (een korte versie 
van eerdergenoemde, want living on the edge..) moet ongetwij-
feld voor vloekwoorden hebben gezorgd. Maar ik had geluk! 
Want het was José die mijn voorgerecht moest maken en José 
is niet voor één gat te vangen.

Dat ze in eerste instantie schrok van het lijstje gaf  José tijdens 
het eten ruiterlijk toe. Maar een blik in haar favoriete kookboek 
leerde haar als snel dat er geen nood aan de man was. Met een 
kleine aanpassing hier en daar, was er genoeg te koken wat 
zelfs ik mocht eten. Vol hervonden goede moed ging ze aan de 
slag.

Het resultaat was verbluffend. Nondeju wat hebben we lekker 
gegeten! 4 verschillende schalen met heerlijke gerechten die ik 
nog nooit had gehad. Had ik me die ochtend nog afgevraagd 

waarom ik ook alweer mee deed in 
mijn toestand; nu wist ik het weer.  
In een restaurant zou ik nooit een  
verrassingsmenu kunnen bestellen, 
maar bij mijn buren kan ik dat gerust.

Dat bleek ook uit het dessert van 
Jacqueline en Danielle, mínstens zo’n 
feest! Slechts 2 deuren verderop en 
ook volledig Bregje-proof. Nu ben ik 
een echte zoetekauw en dus easily 
pleased met een toetje, maar de vrou-
wen hadden zich door mijn lijstje  
bepaald niet laten beperken. 
Chocolade-lavataartje, kaneelijs, fram-
boosjes, witte chocolade en nog wat 

zelfbedachte deegdingetjes; samen vormden ze een goed  
gevuld bord met lekkernijen. Zelfs aan een heerlijk likeurtje 
was gedacht.

Dat wij zelf  het hoofdgerecht mochten koken was natuurlijk 
geen toeval. Een stukje creatief  en oplossingsgericht denken 
van de organisatie zullen we maar zeggen. En voor de koks 
was ik blij dat het zo geregeld was. Maar stiekem hoop ik toch 
dat een van de keukenprinsessen van dit jaar de volgende keer 
mijn hoofdgerecht mag koken. Ik kijk er nu al naar uit!

Met regelmaat komt het in onze buurt voor dat er rotzooi op straat 
belandt. Of  dat er een straatlantaarn stuk is. Of  dat er bij de vuilniscon-
tainers zakken staan die daar niet in passen. Of  dat verhuizende bewo-
ners hun oude meuk op straat achter laten.  Soms levert dat ergernis op, 
vaker denk ik dan dat dit er nu éénmaal  bij hoort als je met zovelen bij 
elkaar woont. Een belletje of  een melding via internet naar de gemeente 
wil meestal wel helpen, een paar dagen later is de zooi opgeruimd en 
verdwenen.

Het nieuwste middel in de strijd tegen de 
stadse bende is de app BuitenBeter. 
Deze app helpt je om gemakkelijk  
problemen, irritaties en verbeteringen 
bekend te maken bij de gemeente. 
Binnen vier stappen heb je locatie,  
probleem en foto gemeld. 

Een aanrader dus voor iedereen in onze 
buurt die graag de boel een beetje op 
orde houdt!

Johan
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Hoe ontwerp je een 
buurt opnieuw?
Conceptueel designer Gyalpo Batstra denkt na over de Rochusbuurt

Elk jaar staat Eindhoven ruim een week in het middelpunt van de landelijke belangstelling. 
Tout design-oriented Nederland, en ook van over de grens, haast zich naar oude 
fabriekspanden om nieuwe ontwerpen te bewonderen, die verspreid door heel de stad zijn 
verdeeld. De diaspora van Dutch Design Academy (DDA) alumni is nergens zo tastbaar als 
gedurende deze 10 dagen. Het is dan ook niet verbazend dat ook in onze buurt 
DDA-studenten wonen of  hebben gewoond, die behoren tot het aanstormend 
designers-talent. Gyalpo Batstra is één van hen, en ik ontmoette hem op de Graduation 
Show van de DDA in de Witte Dame, een van de bekendste oude fabriekspanden in 
Eindhoven. Gyalpo presenteerde er zijn ‘Offline Website’ waarmee hij zich nomineerde 
voor de Social Design Talent Award van de gemeente Eindhoven. 

Struinend door de Witte Dame, tussen alle vernieuwende  
bijzondere design projecten, concepten, producten en  
concept-producten was ik verbaasd om plots voor iets te staan 
dat ik al kende: de ‘Offline Website’. Een soort kar, met kaart-
jes, plaatjes en woorden in vakjes, die ik in de Buut had zien 
staan. Het concept was volledig aan mij voorbij was gegaan. 
Enthousiast benaderde ik de afgestudeerde ‘student’ en we 
raakte in gesprek. Het idee achter zijn ‘Offline Website’ is dat 
mensen steeds meer in hun eigen bubble leven ten gevolge van 
digitalisering. Het buurthuis was voor hem niet uitnodigend 
genoeg om binnen te stappen, en toch was er de behoefte con-
tact en verbinding te zoeken in de buurt. Als conceptdenker 
realiseerde hij zich dat hij niet op zoek moest gaan naar de 
buurt, maar dat hij de buurt was (als vergelijking van, ‘je staat 
niet in de file, je bent de file’). Ook raakte hij geinteresseerd in 
de visie van Nobelprijswinnares Elinor Ostrum over het  
besturen van gemeenschappelijke middelen, the commons. Hij 
merkte op dat privatisering en digitalisering een verlies aan 
contact veroorzaken. Contact dat vroeger aan de waterput  
ontstond; de plek waar men elkaar ontmoette, informatie uit-
wisselde en ook elkaar steunde bij lief  en leed, is langzaam  
verloren gegaan. 

Aan de eettafel bij mij thuis zetten we het gesprek voort. 
Gyalpo Batstra, een jonge man van 25, is blij, opgelucht en 
oogt ook wat onrustig. Na zijn afstuderen in januari, viel hij een 
beetje in een gat, vertelt hij een beetje onzeker. Mede door de 
Graduation Show zit hij weer in de flow, en wil graag verder 
met zijn project. Uit gesprekken met grote bedrijven tijdens 
DDW bleek er interesse voor zijn visie. Het delen van elkaar 
talenten en ervaringen, maar dan off  line, zodat er weer verbin-
dingen worden gelegd, zien ook bedrijven als een verrijking 
van de werkvloer. 

Toch voelt hij zich nauw verbonden met de Rochusbuurt,  
ondanks dat hij nu tijdelijk bij zijn ouders in Amstelveen woont, 
wil hij graag het project uitrollen in onze buurt.  Uit zijn  
verhaal, dat hij enthousiast verduidelijkt met tekeningen in zijn 
boekje, distilleer ik dat hij de Buut daarbij als de waterput ziet, 
waar vanuit het land, de buurt, bevrucht kan worden. De infor-
matie-uitwisseling kan plaatsvinden in de Buut aan zijn grote 
bord, op de kar. Sommigen hebben al gezien hoe de kar eruit 
ziet, en ook met Gyalpo gesproken. Ze hebben zelfs samen een 
account aangemaakt. Als buurtgenoot kun je een account aan-
maken, maar alle informatie blijft anoniem. De anonimiteit 
vergroot de informatiewaarde, over talenten en kwaliteiten. 

Eigenlijk blijf  ik verbaasd. En ook enigzins ontregeld. Nu we 
een tijdje zitten te praten en de ideeën en filosofen over de tafel 
gaan, snap ik nog steeds niet wat hij gaat doen. ‘Wat ga nu  
eigenlijk doen’, vraag ik hem een beetje met schaamte. Zijn 
ogen glinsteren als hij het 
antwoord geeft ‘Kijk, ik ben 
ontwerper. Dit is precies wat 
ik doe. Ik neem deze ideeen 
en concepten uit de Cloud, 
zet ze om naar iets tastbaars 
of  bruikbaars, neem ze mee 
naar de ‘waterput’ zodat ze 
verdeeld gaan worden onder 
de mensen (de buurtbewo-
ners), die er vervolgens het 
land (de buurt) mee  
bevruchten (kwaliteit van 
leven, wonen, werken mee 
verbeteren).’ Daarmee werd 
voor mij duidelijk dat het 
een project in wording is, en 
de buurt het speelveld is. 
Omdat het nog een concept 
is, en Gyalpo de ontwerper, 
ontwerpt hij steeds oplos-
singen voor nieuwe vragen 
of  problemen. Daarom wil 
hij graag weer aan de slag in 
de buurt. ‘En eigenlijk is het vooral gewoon doen’, zegt hij met 
een grote glimlach.

En dwing ik hem toch even praktisch te zijn, ‘wat doe je dan?’ 
waarmee ik mezelf  ook uit het meedenken haal. ‘Nou gewoon, 
ik bel aan bij buurtbewoners, leg uit wat ik doe en dan gaan we 

samen naar de kar met de offline website, en maken we een  
account aan, anoniem, met specifieke info over kennis en  
talenten van de bewoners. Ik heb die info dan, en die kan ik  
dan gebruiken in de buurt’. Bij mij borrelen direct allerlei  

praktische hoe-vragen op. 
‘Daarvoor ben ik ontwerper, 
die los met mijn ontwerpen 
ik op’. 

Het mooie van het praten 
met een conceptdenker is, 
dat ie je ontregeld, en zelf  na 
laat denken. Het nadeel is na-
tuurlijk dat ik vast-denk  
omdat ik niet de talenten heb 
om zo vrij te denken. Het  
bijzondere is dat Gyalpo  
ziet dat de samenleving  
verandert en dat de cohesie 
in een buurt vermindert. Hij 
zoek daarvoor oplossingen. 
Het is raar dat ik met een 
soort enthousiasme achter-
blijf, maar ook met een heel 
groot vraagteken in mijn 
buik zit, dat zelfs een beetje 
schuurt. Misschien is het dat 
ook wel, het ongemak door 

innovaties van toekomstmakers. ‘Je ziet het pas, als je het door 
hebt.’
 
Wil je meer informatie over de Offline Website, ga dan 
naar www.gyalpobatstra.com. 

Koert

Rochus Running Dinner 2017
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er in de Rochusbuurt een culinaire 
avond georganiseerd. Meestal het gezellige ‘Buut Eettafel’, maar op de eerste 
zaterdag van november loopt de culinaire Rochus buurtgenoot traditioneel te 
rennen van het ene huis naar het andere: het Rochus Running Dinner!

Ook dit jaar was het weer een gezellige avond waar-
bij vele buurtgenoten zich in het zweet hadden  
gewerkt om de lekkerste gerechten op tafel te kun-
nen zetten. De hele middag werd er gekookt dat het 
een lieve lust was en bij het vallen van de avond  
werden de kristallen glazen, het zilveren bestek en 
de satijnen tafelkleden tevoorschijn gehaald. Dit 
laatste natuurlijk bij wijze van spreken: in sommige 
huizen at de kinderschaar gezellig mee, anderen 
hadden slechts een half  afgebouwde woonkamer 
tot hun beschikking en weer ergens anders was het 
juist wel als in een chique restaurant. En dat is dan 
ook net de gezelligheid van het Rochus Running 
Dinner (en was dit jaar ook verpakt als thema 
‘Vrijheid Blijheid’): het maakt niet uit of  je goed kan 
koken of  niet, of  je het culinair aanpakt of  helemaal 
niet. Het gaat om het gezellig samen eten, elkaar 
ontmoeten en elkaar leren kennen.

Super fijn om te zien dat weer een aantal ‘nieuwe’ 
buurtgenoten zich hadden opgegeven. Want hoe 
leuk is het om je eigen buurt op zo’n ontspannen en 
gezellige manier te leren kennen. Dat leren kennen 
ging ook na het diner nog door: de koffie werd  
geserveerd in ons buurthuis dat voor de gelegen-
heid extra gezellig was aangekleed. Iedereen kwam 
nog even langs om bij te kletsen, recepten uit te  
wisselen en een laatste versnapering te nemen. 
Kortom: het was weer een geslaagde editie van het 
Rochus Running Dinner!

Om er voor te zorgen dat je dit gezellige evenement 
volgend jaar (weer) mee kunt maken hierbij alvast 
een reminder die je in je agenda kunt zetten: Rochus 
Running Dinner 2018, zaterdag 3 november!!! 

TOT DAN!



• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

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

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl
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Dinsdag t/m Zaterdag

• Amy Deluxe Shisha’s en accessoires • Shisha stones• Shisha tabak • Kooltjes 
• Waterpijpen (glas en acryl) • Diverse Shisha’s 1/2/3 of 4 slangen vanaf 12,50 
• Vaporizers • Puurpijpjes • Grinders • Rolling books 
• Wierook 50 diverse geuren 20 sticks 1,00 • E-sigaret en E-liquids  diverse smaken 
• Rolling papers en tips • Cones • Fillingsystems • Greengo tabak
• CBD olie en E-liquids met 100mg CBD • Zaadjes • Truffels en Kweeksetjes 
• Herbal energizers • Cadeau artikelen •  en nog veel meer leuke artikelen!

‘Vraag het de
buurtvakman’
In deze nieuwe rubriek bieden we jullie de mogelijkheid om aan de 
buurtvakman (dus winkels en bedrijven uit de buurt) vragen te stellen. 
Vragen waar je misschien al langer mee rondloopt. Of  vragen over het 
bedrijf  zelf, zodat we een kijkje krijgen in de achtergrond van het bedrijf. 
Dus aarzel niet, stuur je vraag in naar de redactie rochusnieuws@gmail.
com en wij zoeken het voor je uit!

Vraag 1 
Max kan de hele dag zoveel brokken eten als hij wil. Maar als 
ik hem uitlaat eet hij het liefste gras en poep. Mist hij iets in 
zijn voeding denkt u?
Er zijn verschillende theorieën over het eten van gras en  
ontlasting door honden. Een van de redenen voor het eten van 
gras is het hebben van buikpijn en/of  het misselijk zijn.  
Vaak zien we dan dat honden daarna braken. Maar, ook eten 
honden vaak gras zonder dat ze buikpijn lijken te hebben en 
resulteert het niet in braken. Redenen hiervoor kunnen zijn 
verveling/gewenning en/of  een tekort aan vezels in het voer. 
Dat geldt ook voor het eten van ontlasting. Er is een kans dat 
een meer vezelrijke voeding het eten van gras en ontlasting zal 
verminderen maar meer waarschijnlijk is het een gewoonte.
 
Vraag 2 
Dromen honden net als mensen? Soms lijkt het wel dat Max 
aan het dromen is want dan blaft hij in zijn slaap.
Goede vraag! Maar, een die waarschijnlijk niemand ooit  
helemaal zeker kan beantwoorden. De hersenen van honden 
(en andere dieren) zijn vergelijkbaar met die van ons. Ook  
weten we dat honden, net als mensen, tijdens een diepe slaap 
vergelijkbare hersenactiviteit laten zien. Mensen dromen  
tijdens de diepe slaap, honden waarschijnlijk ook. Het blaffen 
dat Max kan doen als hij slaapt past hier dus wel bij.

Vraag 3 
Max komt uit een nestje van 8 pups. Zou hij zijn broertjes  
en zusjes nog herkennen als hij ze na 3 jaar weer zou 
tegenkomen?
Mogelijk zou hij wel de geur van de andere honden herkennen 
maar of  hij zal weten dat dit nestgenoten zijn is maar zeer de 
vraag. Als ze elkaar tegenkomen zal het vast heel gezellig zijn, 
maar of  ze elkaar herkennen is helaas niet goed te 
onderzoeken.

Bij deze wil ik dierenarts Jesse Lenssen van Dier en Dokter  
bedanken voor haar uitgebreide antwoorden. 

Marcel

Heb jij bijvoorbeeld een vraag 

over het stomen van kleding, over 

hair and beauty, over schoenlap-

pen of bloemschikken? Dan is de 

kans groot dat het antwoord 

dichterbij is dan je denkt. Stuur je 

vragen vóór dinsdag 9 januari 

naar de redactie en wij gaan op 

zoek naar de antwoorden!  

rochusnieuws@gmail.com

  Elke vrijdag wordt de Buut van 
17.00 tot 21.00 uur voor alle 
buurtbewoners opengesteld voor:

BUUT VRIJ

BUUT VRIJ
Voor een praatje, een drankje of… Niks moet, alles 
mag, dus als je wensen of leuke ideeën hebt, 
schroom niet, leg het voor en dan bekijken we of 
het te realiseren is. 

Tot vrijdags!

Deze keer praktische vragen over Max, 
een bastaard Golden Retriever, die we stelden aan dierenkliniek Dier en Dokter. 
Hieronder de antwoorden van dierenarts Jesse Lenssen.
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Jaren geleden zag ik deze laarsjes in een  
brandbook van een luxe merk. Ik was op slag 
verliefd. Maar het paar kostte bijna 500 euro en  
dat was echt teveel. 

Dus toen ik een jaar later een laatste paar zag staan in mijn 
maat voor de helft vd helft, stond ik huilend van blijd-
schap te pinnen alsof  het om een reep chocolade ging.
Nu, minstens 5 jaar verder heb ik ze om verschillende  
redenen slechts 2 of  3x gedragen… Miskoop? Nee, my 
guilty pleasure :-) Ben er nog altijd stapelverliefd op!

Bregje

Wat is jou guilty pleasure? 
Stuur ze door naar rochusniews@gmail.com

Mijn Guilty pleasure... 

nieuws van overzee Nieuws van Repair Café Stratum
30 September en 28 oktober heeft Repair Café Stratum meegedaan aan de landelijke  
fietsverlichtingsactie van de ANWB. Het was een hele happening. De tent werd opgezet, 
banken en tafels om de bezoekers om hun gemak te laten zitten. Zelfs in oktober werd  
de houtkachel erbij gezet door Joost. Kou hoefde hij en Albert niet te lijden. 

Zij klaarden de klus wel onder toezicht van Huub van Gestel  
e. a. mannen die heerlijk op het bankje zaten te genieten van 
een bak koffie met koekjes en om natuurlijk de nodige  
commentaar te leveren. Er werd weer heel wat afgelachen. 

Ondertussen zaten de technici en de mensen achter de naaima-
chine toch heerlijk binnen om daar weer het nodige te repare-
ren. Broek waarvan de pijpen smaller gemaakt moesten worden, 
kleine scheuren of  naden die los zaten in blouses of  broeken, 
koffiezetapparaten, dvd-spelers, een speelgoedtractor waarvan 
de toeter het niet meer deed. Te veel om op te noemen. Steeds 
meer mensen vinden hun weg naar een Repair café. Ook bij 
ons in De Buut en niet alleen om iets te laten repareren, maar 
ook voor een praatje met gratis koffie en thee met iets lekkers 
erbij. Want ook dat hoort bij Repair Café Stratum, gezelligheid 
dat is ons motto.

Het Repair Café is een initiatief  van Martine Postma. Zij zet 
zich sinds 2007 op allerlei manieren in voor duurzaamheid op 
lokaal niveau. Het allereerste Repair Café organiseerde Martine 
op 18 oktober 2009 in Amsterdam-West. Het was een groot 
succes. En dat blijkt wel, want inmiddels zijn er al 1399 Repair 
cafés over de gehele wereld. O.a. Noorwegen, België, Duitsland, 
Frankrijk, Verenigde Staten, Afghanistan, Azerbeidzjan, 
Brazilië, Ghana, Japan en India etc.

Wat doet Repair Café Stratum nog meer dan alleen bij de  
ontmoetingsplek De Buut repareren?
•  We gaan bij scholen langs om samen met de kinderen hun 

eigen speelgoed te repareren. Kinderen vinden dit geweldig 
en zijn achteraf  trots dat ze zelf  iets gerepareerd hebben. 
Onze toekomstige technici misschien? Maar het gaat niet  
alleen om het repareren. We willen de kinderen ook bewust 
maken van de grote afvalhoop die we met ons allen  
produceren. We vertellen hen dat we heel zorgvuldig met 
onze aarde om moeten gaan.

•  Twee keer per jaar (december, juli) gaan we naar Wilgenhof  
om daar te repareren. Het is niet alleen voor de bewoners 
van Wilgenhof, iedereen is welkom. 

Repair Café Stratum is iedere laatste zaterdag van de maand 
(behalve juli) open vanaf  14.00 uur tot 17.00 uur.
De eerstvolgende zaterdagen zijn op zaterdag 25 november en 
30 december. Daarnaast zijn we op zaterdag 16 december  
vanaf  10.00 uur tot 12.30 uur bij Wilgenhof.

Vrijwilligers/sters gezocht
We zijn op zoek naar een vrijwilliger/ster die iedere maand 
achter de naaimachine kan zitten om kleine herstelwerkzaam-
heden te verrichten. 
Verder zijn we op zoek naar mensen die voor de publiciteit 
kunnen zorgen. Wie wil? 
Heb je interesse, neem dan contact op met Ine Chatrou, 
(0640597163) coördinator van Repair Café Stratum of  loop 
eens binnen op de laatste zaterdag.

Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar in Portland. Het verschil met vorig jaar is groot… 
De eerste schooldag is ‘gewoon’  net zo spannend als in Eindhoven en de dingen die vorig 
jaar nog zoveel tijd en moeite kostten, worden zonder nadenken uitgevoerd.  

In de zomervakantie hebben we een  
flinke roadtrip naar het oosten gemaakt. 
Waar we ons in Oregon al vaak verbazen 
over de enorme ruimte, wisten we in 
Wyoming helemaal niet wat we zagen. Je 
kunt er uren rijden zonder een huis tegen 
te komen, en de afslagen op de snelweg 
hebben eerder de naam van een weg of  
natuurgebied dan van een dorp. En als  
er een dorp is, kan dat zomaar uit maar 
10 inwoners bestaan. Met een krappe 
550.000 inwoners en een oppervlakte 
van ruim 6 keer Nederland, loop je  
mekaar er niet snel voor de voeten. 
Anderzijds kun je er blijkbaar ook niet 
zomaar een taxi bestellen, want die kan 
uren moeten rijden om je op te halen.

We wonen hier in cowboyland, wat ook 
inhoudt dat er de hele zomer rodeo’s  
georganiseerd worden. Serieuze business 

hier, met flinke prijzen en fanatieke toe-
schouwers. Vooraf  het volkslied en soms 
een zegening door de pastoor, waarna 
het kalfvangen, stier- en paardrijden  
begint. Tussendoor rijdt er een pick-up 
met de nieuw verkozen Rodeo-Miss 
rond, en na de rodeo kun je dansen en 
bier drinken (als je tenminste ouder dan 
21 bent – jongeren mogen niet bij  
alcohol in de buurt komen). 

Voor onze dochters zal het afkicken wor-
den wat de zomervakantie betreft, want 
de 6 weken die we in Eindhoven gewend 
zijn, worden in Amerika bijna 

verdubbeld. Voor de kinderen heerlijk, 
voor mij soms een uitdaging ( ;-) ) maar 
voor de Amerikaanse ouders bijna niet te 
overzien. Zij hebben over het algemeen 
1, hooguit 2 weken vakantie. De overige 
2 maanden worden gevuld met onder  
andere summercamps of  dagactiviteiten 
die vanuit alle hoeken -sportscholen, 
scoutings, de kerk, zelfs winkels - georga-
niseerd worden. 

Nu op naar de gevulde kalkoen van 
Thanksgiving en de jaarwisseling… 
groeten uit Oregon!

Helft vd helft

Coming to America... part 3
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Het is op een gure vrijdagmiddag dat ik besluit een eindje te 
gaan wandelen. En dan niet naar het stadspark, Genneperpark 
of  het Kanunnikensven, maar lekker in ons eigen buurtje.  Er 
is altijd wel iets te zien en te beleven hier en dat maakt een wan-
deling de moeite waard. In groen blinkt onze wijk echter (nog) 
niet uit, maar tot mijn vreugde gaat dat ook in positieve zin ver-
anderen blijkt als ik de Hertogstraat op wandel. 

Want wat blijkt?

Fantastisch natuurlijk zo’n initiatief! En het levert ook al het 
één en ander op:

 
Voor degene met beperkt zicht: Uit die zwarte blokken in het 
midden (rubberbanden) groeien boompjes. Goed kijken en ja, 
inderdaad! De eerlijkheid gebied me te vermelden dat dit naast 
wat onkruid vooralsnog het belangrijkste groen is, maar de 
start is gemaakt en het kan alleen maar beter worden toch? 
Helemaal in mijn hum loop ik verder, erop vertrouwend dat de 
Hertogstraat in de nabije toekomst de straat gaat worden die 
deze prachtige naam eer aandoet!

Johan

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. 

Kleintje Appeltaart

Benodigdheden:
• Bladerdeeg
• 3 gezoete appels
• Kaneel suiker
• 1 ei
• Slagroom

Bereiding
•  Neem een cupcake barkvorm en vet de onderkant 

hiervan in.
•  Vouw twee plakken bladerdeeg gekruist over de 

vormen. Doe dit om en om.
•  Zet deze n in de voor verwarmde oven, 20 minuten 

op 200 graden
•  Schil nu de appels en snijd deze in kleine blokjes.
•  Doe de appel blokjes in een kom en strooi er 

kaneelsuiker overheen. Even om roeren
•  Als de deegbakjes klaar zijn, haal je deze van de 

vormen af, even afkoelen.
•  Snijd de andere plakken bladerdeeg in vier stukken. 

Twee stukjes per bakje.
•  Snijd de stukjes in repen.
•  Twee schepjes appel in het bakje en bedek deze met 

de repen. Deze als een raster op het bakje.
•  Smeer de bovenkant nog in met ei en nog even terug 

in de oven. 
•  Weer 20 minuten op 200 graden.
•  Haal de appeltaartjes uit de oven, op een bordje. 
•  Voor de liefhebbers, nog een toefje slagroom er 

tegen aan.
En genieten maar!

Lasagne Anders

Benodigdheden:
• 2 lasagne plakken
• Plakken ham
• Geraspte wortel
• Geitenkaas
• Ruccola
• Tomaten saus
• Geraspte kaas

Bereiding 
•  De ovenschaal even invetten en de oven voor 

verwarmen.
•  Leg als bodem een lasagne plak.
•  Ruccola met tomaten saus bovenop.
•  Ham, wortel, laagje tomaten saus. 
•  Ham, geitenkaas, ham
•  Wortel en laagje tomaten saus.
•  Ham, ruccola en tomaten saus.
•  Als top weer lasagne plak en geraspte kaas bovenop. 
•  20 minuten in de oven op 200 graden.

Laat je verrassen met deze aparte lasagne. 

Whazz Dah
(nou toch weer)???
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  Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-
buurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan 
huis verspreid in een oplage van 600 stuks in  
de Rochusbuurt.
Redactie:
Bregje, Inge, Johan, Kimberley, Koert, Marcel en 
Frans
Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com
Vormgeving:  Paul
Produktie:  Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
St. Jorislaan:  14 en 28 november, 12 en 30 (!) 

dec.
Rochusbuurt:  9 en 23 november, 7 en 21 dec.

Groene bak
St. Jorislaan:  7 en 21 november, 19 december
Rochusbuurt:  2, 16 en 30 november, 14 

december (dus NIET op 28 dec.)

Oud papier
1, 15 en 29 november, 13 en 27 december

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

Wist je dat er iedere vrijdag ochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur een 
weekmarkt is in de Wilgenhof aan  
de Schalmstraat.
Er staan verschillende kramen o.a. Groente/fruit 

sieraden, worstenbroodjes, sieraden en allerlei 

snuisterijen

  Grijs, groen en papier

  Weekmarkt in de Wilgenhof

De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op zorgvuldige wijze en naar beste weten is 

samengesteld. Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie niet instaan voor de 

juistheid of volledigheid van de informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan ook 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, 

door foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. Dit geldt voor zowel de eigen 

content als voor die van derden afkomstig.

 
 

 

 

 

Agenda buurtactiviteit
en

De Buut is be
schikbaar v

oor 

vergadering
en en activi

teiten. 

Info: rochusbuurthuis@gmail.com

RepAiR CAfé is AltijD op De lAAtste zAteRDAg vAn De mAAnD:zAteRDAg 25 novemBeR zAteRDAg 30 DeCemBeR

zAteRDAg 2 DeCemBeR! BuuteetAfel

Hij komt weeR nAAR De RoCHusBuuRt!!

26 novemBeR in De Buut


