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Een aantal maanden geleden kwamen we er bij een bestuursvergadering
eigenlijk per ongeluk achter: De Rochusbuurtvereniging was opgericht op 9
maart 1978 en zou in 2018 dus 40 jaar bestaan.
Na enig brainstormen was de setting rond; de vaste Buutvrij (vrijdag)avond
zou omgetoverd worden tot jubileum-avond, waarbij we oude en nieuwe
bewoners zouden verenigen in de Buut. Zo gezegd zo gedaan; vrijdag de 9e
was het zover.
Toen ik binnen kwam bij “de Buut” was
Harrie van Helmond net gestart met de
aftrap van de avond. Harrie was de eerste
voorzitter en was 20 jaar Rochusbuurt
bewoner. Ik zie veel toeschouwers in de
leeftijdscategorie 60+, (deels onbekend
voor mij) die heel enthousiast de opgehaalde verhalen van Harrie beamen en
aanvullen.

Ongeveer de helft van de aanwezigen
woont niet in de buurt, is verhuisd naar
elders, binnen een straal van 10km, maar
is graag voor een avond terug. Dit is voor
velen de plek waar ze bleven hangen na
hun studententijd, de kinderen geboren
werden, liefdes gevonden en verloren
werden. Vooral de buurtfeesten worden
benoemd.

Mooi om te horen dat de tijd wel verstrijkt
maar de onderwerpen eigenlijk gelijk blijven. De verhalen gaan over nieuwbouw,
verbouw en sloop en de invloed naar en
van de gemeente. Activiteiten voor senioren en studenten, de diversiteit van de
Rochusbuurt-bewoners was ook toen een
aandachtspunt. Diverse werkgroepen
werden opgezet, voor kinder-activiteiten,
eetgroepen en de buurtkrant. Het lijken
wel de voorlopers van de huidige
commissies.

De Buut was destijds Robs Café, een
theatercafé waar o.a. Paul de Leeuw in
opgetreden heeft. Rob had de papieren al
rond voor uitbreiding, maar die werden
één dag voor de verbouwing weer
ingetrokken. Ik hoor nog veel meer
mooie verhalen. Sommige bezoekers
hebben ook foto’s meegenomen van de
afgelopen 40 jaar en delen hun verhalen.
Deze laten we voorlopig nog even
hangen in het buurthuis.

Na Harrie’s speech volgen dia’s en films
van Paul Veltman. Prachtige livebeelden
uit 1976 en 1978 van buurtfeesten die
aan Woodstock doen denken. Genoeg
inspiratie voor kinderfeesten te vinden
volgens Lisanne.
Tijd voor een borrel. Tot 22.00 is de
drank gratis op deze verjaardag en die
vloeit dan ook rijkelijk. Ik spreek met
Harrie, die aangeeft “beledigd geweest te
zijn als hij niet was gevraagd voor deze
avond”. Hij geeft me zijn spiekbriefje
mee wat gebruikt is voor de speech. Het
hadden ook de agenda-onderwerpen
voor het huidige bestuur kunnen zijn,
met Geldropseweg midden op de lijst
prijkend.

Na middernacht daalt de gemiddelde
leeftijd weer en mag de volumeknop
weer iets omhoog. We kijken terug op
een erg leuke avond. Wat een vrolijkheid
en passie. Zo wil ik ook wel ouder
worden, maar dan wel in deze buurt!
Trudy Sturkenboom

Nb. Voor wie het gemist heeft; de filmpjes van
Paul staan ook op Youtube;
Rondje Rochusbuurt:
https://youtu.be/ACjbZGSNxUo
Een bericht uit de Rochusbuurt 1978:
https://youtu.be/6l2AvYp8_x8
Rochusbuurtfeesten 1975 en 1976:
https://youtu.be/gFIo98g4g74
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Buurt-info

Redactioneel Rochusnieuws 162
Beste buurtbewoners,

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

Het is lente! Tijd om weer naar buiten te gaan, frisse lucht op te snuiven en met elkaar te barbecuen en fuiven. De lente is ook de tijd dat er eieren worden gelegd, en
dat was voelbaar in de mailbox van onze redactie! We kregen zoveel aangeleverd dat
we zelfs wat moeten bewaren voor volgende keer..
Zo was er natuurlijk het 40-jarig bestaan van de buurtvereniging en hebben we het
5-jarig bestaan van Repair Café nog tegoed. Met veel enthousiasme en trots blikken
we in deze editie terug en vooruit op deze festiviteiten. Namens de redactie een dikke
pluim voor alle vrijwilligers en initiatiefnemers die dit zo mooi verzorgd hebben!
Voor wie er niet bij kon of kan zijn: lees er alles over in ons krantje.
De redactie

tel: 212 70 17

Speeltuincommissie

Kopij voor het Rochusnieuws?
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Plantenbeurs 2018
Vandaag 17 maart toch weer sneeuw. Vorige week leek
het wel lente en de eerste kikkers al weer waargenomen. Ik kan niet wachten om naar buiten te gaan
lekker in de tuin wroeten.
Ik zie allerlei uitlopers , grote plantenpollen en zaailingen
waar ik mee aan de gang moet. Tijd om met Catherine een
datum te prikken voor de plantenbeurs.
Vrijdag 25 mei vanaf 16.00 uur in de Buut, samen
met Buutvrij.

Dus heb je uitlopers, zaailingen, pollen of planten over of ben
je toe aan iets anders of nieuws kom dan langs. De planten zijn
voor een klein prijsje te koop.
Komt allen het is altijd hartstikke gezellig.
Heb je vragen; José Raaijmakers

jose.raaijmakers8@gmail.com

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

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

WORKSHOP

In de wijken Rochusbuurt, Iriswijk, Den Elzent
Noord-Zuid en Looijakkers
Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@politie.nl

Regelmatig maak ik voor bijzondere mensen bij een
bijzondere gelegenheid een altaartje of geluksdoosje. Ik
gebruik hiervoor oude doosjes, kistjes, tijdschriften enz .
enz. Graag wil ik deze bezigheid met anderen delen,
elkaar inspireren en samen bezig zijn is mijn drijfveer.

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

tel: 14040

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel: 14040

Eind mei 2018 verschijnt nummer 163 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met vrijdag 11 mei a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.

Ik wil 2x een workshop geven om belangstellenden te laten
kennis maken met deze bezigheid . Dit zal zijn op woensdag
16 en woensdag 23 mei van 20.00u tot 22.00u in het
buurthuis.
Kosten zijn 10 euro per avond.
Voor info en/of aanmelding:

maikevde@hotmail.com

0614695659 of

Graffiti in de Rochus

Al wandelend door onze buurt valt het me de laatste tijd
steeds vaker op dat er overal meer en meer graffiti op de
muren verschijnt. Op de gevels van onze mooie huizen
staan soms één of meer zogenaamde ‘tags’, een soort van
handtekening van de maker. Op het moment dat er één tag
op de muur staat is dat voor andere graffitispuiters het moment om ook hun ‘handtekening’ op de muur te plaatsen.
Indien u hier, net als ik, graag iets aan wilt doen dan heeft
de gemeente voor dit soort zaken een handige app. De
‘Buiten Beter’ app. Deze app is trouwens ook te gebruiken
voor allerlei andere zaken. Nu heb ik zelf al een melding
gedaan, maar hoe meer meldingen hoe beter. Wilt u ook
graag meehelpen? Download dan nu de app en geef de
melding door aan de gemeente!

Jaarvergadering Rochusbuurtvereniging:16 april!
Op 9 maart bestond de Rochusbuurtvereniging exact 40
jaar. Tijdens het feestje hebben we geproost op 40 jaar een
actieve buurt en kregen we een inkijkje in het verleden. Maar
het is ook weer tijd om samen naar het heden en de
toekomst te kijken… Ben je bijvoorbeeld ook benieuwd
hoe de stand van zaken is m.b.t. de herinrichting van de
Geldropseweg? Wil je weten hoe het staat met de
verbouwing van de Buut? Erger jij je ook aan het parkeerprobleem in de buurt?
16 april vanaf praten we weer bij over het wel en wee in de
Rochusbuurtvereniging. Iedereen is om 20.00 van harte
welkom in 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
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KidzzzzTalk estafette Kinderpagina!!
In onze vorige editie werd Storm door Liv opgeroepen het estafettestokje voor
kidstalk over te nemen. Hier zijn haar antwoorden op onze vragen:
Wie ben je?

Storm van Kollenburg

Wat is je lievelingsLes:

Hoe oud ben je?

Eten:

Ik ben tien

Wie zijn je ouders, zusjes of
broertjes?

Liv, Flo, mama (Maaike) en papa (Koen)
Naar welke school en klas ga je?

Ik zit op de Hasselbraam, in groep 7.

40 jaar Rochusbuurtvereniging:

ook onze kinderen kunnen goed feesten!

gym en geschiedenis

Wanneer je vrijdagmiddag 9 maart langs de Buut bent gelopen, kun je het niet
hebben gemist: het was feest in De Buut! Kinderen uit de buurt en hun ouders
waren naar het buurthuis gekomen om samen 40 jaar Rochusbuurtvereniging te
vieren! Sommigen waren al eens eerder in De Buut geweest, anderen kwamen
er voor het eerst. Gezellig was het zeker! Er was van alles te doen, voor ieder
wat wils. Een feestje vier je natuurlijk met een taartje, dus versierden de kinderen
een cakeje met allerlei zoete lekkernijen. Er werd lekker gesmuld! Ook kon er
gesjoeld worden en zaten lichaamsdelen in de knoop bij het spelen van Twister.
Zowel de jonge kinderen als de wat oudere waagden zich eraan! En er werd
geknutseld: we maakten van potjes, vliegerpapier en plakkertjes feestelijke
windlichtjes, die ’s avonds met een kaarsje erin te bewonderen waren op het
‘grote mensen feest’. De potjes staan nu voor het raam in De Buut en kunnen
door de kinderen opgehaald worden.

sushi!

Vakantieland:

Marokko vond ik super leuk,
en lekker eten!
Snoep:

zure matten
Kleur:

geel

Dier:

tijger

Tv-programma:

WIDM en expeditie Robinson
Waaraan heb je een hekel?

Gemopper, ruzie en schrijven.
Wat zijn je hobby’s?

Vind je de Rochusbuurt leuk om
in te wonen?

Jaaaa! Heel erg!

Klimmen en buiten spelen met
vrienden.

Waarom?

Wat is een goede/slechte
eigenschap?

Wat wil je later worden?

Ik word soms snel boos, denk ik. En ik
hou van gezelligheid.
Van welke muziek hou je?

Popmuziek zoals Image Dragons en
Bruno Mars.

Lieve kinderen en ouders, dank jullie wel voor de fijne middag en graag tot ziens
bij een volgende buurtactiviteit!
Lisanne

Veel vrienden wonen in de buurt en ik
vind dat we een heel fijn huis hebben.
Dat weet ik nog niet helemaal.
Wie wil je de volgende keer in de
kidstalk?

Younes!

Los jij deze rebus op?
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 rondleiding kunt u ons bereiken op telefoonnummer 040-213 42 96.
Neem ook eens een kijkje op onze website!

www.dedroomwereld.nl

Er wandelen 2 katten door de woestijn.. Zegt
de één tegen de ander: “Nou, we hebben in elk
geval genoeg plek om te kakken...”

April 2018 | Rochusnieuws 163 | pagina 5

Kleurwedstrijd
Op het raam van de Buut zijn ze te
bewonderen: de kleurplaten ter ere van
het 40 jarig bestaan van onze buurtvereniging. Oskar, Lola, Biek, Nore,
Hannah, Janne en Liv dank jullie wel
voor jullie mooie tekening! (Frank, jij
ook bedankt hè!) Jullie kunnen allemaal
een prijsje komen halen in De Buut op
vrijdag bij BuutVrij.
Er kan er maar één de winnaar zijn en dat
is geworden: Biek Veltman!
Gefeliciteerd Biek! Ook voor jou ligt een
mooi prijsje klaar in De Buut.
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Auto kwijt
Door Bregje van Wetten

Parkeren (niet slaan) is een hot onderwerp in onze buurt. Iedereen kent het
probleem of heeft er indirect mee te maken. Maar goed, we wonen in het
centrum van de stad en dat gaat nou eenmaal gepaard met ongemakken.
Één van die ongemakken is dat je soms
de auto zó ver weg moet parkeren, dat je
de hele buurt door moet sjouwen met je
boodschappen. En bij gebrek aan een
‘vaste plek’ voor de deur zien we dagelijks mensen zoeken naar hun auto; waar
stond hij ook alweer?
Dat laatste overkwam ook de buurman
laatst. Ik stapte op mijn fiets naar het
werk toen ik hem een beetje radeloos
door de straat zag benen. Mobiel in de
ene hand, autosleutel in de andere. ‘Ik kan
hem niet vinden!’ riep hij naar me, en onmiddellijk wist ik dat het niet om zijn portemonnee ging. ‘Wacht maar, riep ik terug,
ik fiets wel effe een rondje door de wijk!’.

Tja, da’s andere koek. Een auto die gejat
wordt is niet relaxed. Ergens sporen van
glas op de grond? Signalen dat er is
ingebroken? Tijd om de politie te bellen
denk ik.
‘Fiets maar door hoor, ik regel het wel!’
riep de buurman. ‘Wil je onze auto
lenen?’ vroeg ik nog. Maar het was niet
nodig. Hij zou het zelf oplossen. En dus
fietste ik naar mijn werk. Onderweg nog
scherp op alle auto’s, wellicht stond hij
een paar straten verderop na één of
andere joyride actie. Maar hij was
nergens te zien. Ik voelde met de
buurman mee, toch een hoop geregel als
je zoiets overkomt.
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Indiaas restaurant
in de Buut
Op 3 maart hebben twee Indiase
buurtgenoten voor ons gekookt:
Smitha Sudaram en Ramesh
Prateek.
Het menu bestond uit: Rasam soup,
Chicken Gravy met Lemon Rice en als
dessert Rava Kesari. Het was weer
volle bak en de reacties waren
overweldigend: zo lekker had men nog
nooit gegeten bij Touch of India of bij
Tajmahal aan de Geldropseweg.
Smitha en Ramesh liepen tijdens het
eten langs alle tafels om te vragen of
het smaakte en om uitleg te geven over
de gerechten. Niet alleen de gasten
maar ook Smitha en Ramesh kijken
tevreden terug op een heerlijke en
sfeervolle Buut Eettafel.
Gerda

En dus fietste ik van de Willem van
Millenberchstraat naar de Jan van
Schoonvorststraat, naar de St. Rochusstraat en door de Hoefkestraat.. Maar
zijn auto was nergens te bekennen. ‘Hoe
ver weg kan hij staan’, vroeg ik bij
terugkomst?
‘We hebben er gisteren nog in gereden.
Ik weet zeker dat ik hem hier ergens heb
neergezet. Hij is gewoon écht weg! gejat!’
riep hij een beetje verbouwereerd terug.

Een uurtje later krijg ik op mijn werk
bericht van de buurman:

Een ‘goed mens’
brengt al 66 jaar
de krant rond.

Cor Visser: 76 jaar en krantenjongen.

Het is nog vroeg in de avond als ik aanbel. Maar nog maar een uurtje
of zo voordat meneer Visser normaliter naar bed gaat. Hij glimlacht
als hij dat zegt. In rust schuif ik aan. Rondom mij staan porseleinen
beeldjes en fotolijstjes. Een rode kater strijkt langs mijn been. Naast
mij zit een vrolijke man, pretoogjes en een guitig gezicht en 66 jaar
ervaring als krantenjongen.
Ruim een jaar geleden, rond Kerst, stond hij plots aan de deur,
‘Fijne feestdagen van de krant’, en drukte een kaartje in mijn
hand. Ik was verbaasd. Klein en duidelijk een wat oudere man,
reeds lang gepensioneerd schatte ik in. Hij verdween bijna
achter zijn petje. Op mijn vraag vertelde hij dat hij al een leven
lang kranten bezorgde. Zo ook in de Rochusbuurt. Hij is mijn
krantenjongen, zoals dat heet. Maar niet alleen voor de
Volkskrant. Ook Trouw, AD en Next schuift hij zeer regelmatig door de brievenbussen van onze wijk. Het is niet zijn
vaste wijk. Hij is invaller van het soort dat altijd klaar staat en
overal ingezet wil worden.
Toen hij 10 jaar was moest hij voor de eerste keer mee met zijn
vader. Ze woonden in Haarlem en de krantenwijk voor het
Haarlems Dagblad lag in Heemstede. Samen liepen ze de wijk
natuurlijk een stuk sneller, waardoor er wat meer geld binnenkwam. Dat hij daardoor school miste deerde zijn vader destijds
niet zo.
Op zijn veertiende ontmoette Cor zijn vrouw. ‘mijn vader
zocht destijds bezorgers voor de nieuw opgerichte AVRObode
en was daarvoor in Eindhoven. We bezochten iemand thuis.
Zijn dochter en ik waren meteen verliefd op elkaar’. Die
verliefdheid blinkt nog steeds in zijn ogen als hij praat over zijn
vrouw Riet. ‘Kijk!’ zegt hij wijzend naar de zwartwit foto uit die
tijd waarop ze samen stralen. ‘Toen ik 21 was ben ik verhuisd
naar Eindhoven. Mijn moeder en mijn zus ook. Met de bus en
de trein, en de verhuiswagen achter ons aan’. De herinneringen
schuiven mee op de brede leuningen in zijn fauteuil. Cor glimlacht vaak als hij de herinneringen ophaalt. Ze zijn niet allemaal
vrolijk. Als 10 jarig jochie meewerken om het gezin te onderhouden was niet gemakkelijk. Dat zijn vader streng was schuurt
nog duidelijk. ‘De zachtheid heb ik van mijn moeders kant. Zij
was een goed mens, en dat ben ik ook’. En dat is ook mij duidelijk. Zeker als hij vertelt over de ziekte van zijn vrouw, die
daardoor beide benen verloor. ‘Ik tilde haar zelf altijd en overal. Hulp wilde ik niet. Ik deed alles zelf. Ik deed alles voor haar.’
Het kranten rondbrengen ging ook in Eindhoven door.
‘Daardoor konden we dagjes uit samen. Ik heb ook andere
baantjes gehad. Zelfs nog stratenmaker geweest op Schiphol.
Maar ik ben daar gewoon gestopt en weggelopen. Ik vond het
verschrikkelijk’. Zijn schijnbare ‘vrije jongens’-houding staat in
schril contrast met de zorgzame houding naar zijn vrouw en
zijn werk als krantenbezorger. ‘Als bezorger was ik veel thuis
om mijn vrouw te helpen’.

Op tijd komen en structuur, dat zijn twee dingen die Cor
duidelijk kan waarderen. Dat is ook nodig met zo’n beroep.
Elke ochtend staat hij, nog ver voor het krieken op: om twee
uur in de ochtend. Dan gaat hij op zijn fietske met grote zijtassen ergens in Woensel naar een tankstation om een bakkie koffie te drinken. Om 03.15u fietst hij naar het depot. Daar komen
de vrachtwagens aan met de kranten. Hij wil er vroeg bij zijn.
Ondanks zijn leeftijd is hij nog handig met de computer.
De planning voor de krantenbezorging ontvangt hij per mail.
Vaste wijken heeft hij in de ochtend niet meer. Daarom bezorgt
hij vanuit verschillende depots in Eindhoven. Van Stratum tot
Eindhoven-Noord valt hij in voor andere bezorgers. Daarmee
kent hij bijna elk adres in Eindhoven met een krant. En dat gaat
hem goed af. Hij maakt weinig fouten. En in de middag heeft
Cor toch zijn eigen wijk, voor het NRC. 200 adressen.
Dat hij tot 3 jaar geleden zijn vrouw nog in en uit bed tilde is
goed te zien. Ondanks zijn gebogen houding, is hij nog
oersterk. ‘Een elektrische fiets is niks voor mij. Die gaat veel te
hard en er gebeuren veel ongelukken mee. Graag zou ik weer
met een scooter op pad gaan, maar de mensen zijn dan niet blij
vanwege hun tuintjes.’ Dus fiets hij nu gewoon. Met volle
tassen. Door weer en wind. De dagjes uit met zijn vrouw zijn
niet meer zijn doel, maar zomaar stoppen kan hij ook niet.
‘Op mijn 80ste stop ik er mee’, zegt hij vastberaden. ‘Dat heb
ik mijn kinderen ook beloofd’. Krantenbezorgers kennen geen
pensioen, geen leeftijdsgrens of geen afscheidsreceptie. Het
stopt gewoon. Tot die tijd gaat hij geregeld op vakantie naar
Oostenrijk, naar Innsbruck. Hij wordt opgehaald en naar het
hotel gebracht. Ze kennen hem daar al jaren en wordt er goed
verwend.
Weer terug in Nederland stapt hij weer in het ritme van zijn dag.
Om 2u op, koffie bij tankstation, naar het depot kranten ophalen en daarna bezorgen. Een extra wijkje kan er voor hem altijd
bij. Eind van de middag hetzelfde ritueel. Tussendoor knuffelt
de kater hem bij thuiskomst.
En eenmaal per jaar wordt hij zichtbaar voor zijn krantenabonnees. Dan staat er, tegen alle verwachtingen in, geen jong
krantenjochie, maar Cor als de éminence grise van de krantbezorging voor de deur. Mijn zoon van 16 riep ‘Respect!’ toen
ik hem vertelde wie onze Volkskrant bezorgde. Dat had ik altijd
al voor de jonge jochies, maar nu maak ik er een buiging bij.
Koert
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In gesprek met

Pierre
van Zantvoort

Rakelingen (2)

Vorige keer hadden we opgerakeld dat de Rochusbuurt heel even een spoorlijntje rijk is
geweest. Veel langer heeft men gebruik kunnen maken van een tramlijn “langs de deur”,
namelijk over de Geldropseweg.

Meierijsche trams
Een topografische kaart uit 1897 leert ons dat in ieder geval
in dat jaar er over Stratumseind en Geldropseweg een paardentramlijn lag, die van het centrum van Eindhoven naar Geldrop
voerde.
Dat soort trams waren eigenlijk het eerste interlokale transportmiddel dat voor veel mensen toegankelijk en betaalbaar
was. Wie vóór die tijd geen eigen koets (met bijbehorend “koetshuis”...) en / of paarden had, kon heel misschien op marktdag
meeliften met een boerenwagen naar de centrale marktstad of
-dorp, maar was verder eigenlijk aangewezen op het lopen van
dagmarsen. Diligences of postkoetsen konden niet zoveel
passagiers tegelijk aan, zodat de ritprijs waarschijnlijk voor
weinigen betaalbaar was, of dan misschien één keer in je leven.
En met de trekschuit ging je in ieder geval niet sneller dan zelf
te voet, als er al een waterloop in de richting van je gewenste
bestemming liep.
Nadat het Eindhovens kanaal gegraven was, en nadat (nog
later) Eindhoven toestemming verleende voor andere voortstuwing dan tuien met man- dan wel paardekracht (schroefaandrijving maakt onderhoud nodig aan de beschoeiing!), is er nog
wel sprake geweest van een stoomveer, met verbindingen naar
de rest van het land, maar dat lijkt meer op de lange afstand
gemikt te hebben.
En ook als een enkeling de gelukkige eigenaar was van een
“Vize-Pferd” (een vervangend paard, lees een vélocipède,
rijwiel), dan was het maar de vraag of je op de maar zelden
bestrate “landwegen” daarmee echt vooruit kwam. (We hadden
het al gehad over de uitzondering: de Steenweg Luik - den
Bosch: het eerste fietspad avant la lettre?).
Kortom, voordat de tram de mogelijkheden verruimde,
kwam de gewone man zijn (geboorte- en) woonplaats maar
zelden uit, of in ieder geval niet erg ver. En als dat al gebeurde,
dan maar een enkele keer in een leven, bijvoorbeeld om buiten
het eigen dorp te huwen.
In het genoemde 1897 waren er ook nog tramwegmaatschappijen met tramlijnen naar Veldhoven en door naar Reuselgrenskantoor, en eentje naar Son en door naar Oss. Beide lijnen
waren in 1897 stoomtramlijn. Het is mogelijk dat er oorspronkelijk ook nog een (paarden-?) tramlijn is geweest richting
Valkenswaard en de Belgische grens; één richting Tilburg; en
dan nog één richting Boxtel en door naar den Bosch. De laatste
twee daarvan zouden dan overbodig geworden kunnen zijn
door de spoorwegen: in 1866 Tilburg - Eindhoven - Helmond,
en later Eindhoven - den Bosch. En als er al (over de
Stratumsedijk?) een lijn naar Valkenswaard is geweest, dan zou
die na 1866 bezweken kunnen zijn aan concurrentie van de
inmiddels bestaande treinverbinding: het al genoemde Bels
lijntje (zie Rakelingen 1).
Waarom hadden Veldhoven en Son al een stoomtram, en
moest Geldrop het in 1897 nog met een paardentram doen?

tramrails op de
Geldropseweg bij
de toenmalige
touwslagerij

Hadden de Geldorpelingen minder haast, of konden ze geen
stoomkaartjes betalen? Het schijnt dat nog in 1911 er een
mededeling is geweest dat de dienst op zon- en feestdagen met
stoomtractie werd uitgevoerd, althans in de zomer... Anderen
melden dat stoom vanaf 1906 standaard was... Het doortrekken
van de lijn (richting Mierlo en Helmond, respectievelijk Heeze)
dateert ook pas van na 1897. Na de eeuwwisseling zijn de
trambedrijven samengevoegd: de Meierijsche Trams.

Getipt door mederedactielid Paul bel ik op een doordeweekse avond aan bij zijn buurman, Pierre van
Zantvoort. Pierre is één van de drijvende krachten van de
Buut eettafel en is zodoende ‘interessant materiaal voor
een interview’ om het maar eens krachtig uit te drukken.
Gastvrij word ik door Pierre onthaald. Éénmaal binnen kijk ik
(nieuwsgierig als ik ben) eens goed rond en steek ik mijn
verbazing over de ruime opzet van de woonkamer niet onder
stoelen of banken. Pierre legt me uit hoe het één en ander door
een verbouwing tot stand is gekomen en dan toont hij me
meteen de keuken, het domein waar gekookt wordt voor de
Buut Eettafel. Voor de mensen die dit niet kennen: De Buut
Eettafel vindt 1 keer per maand plaats, in de Buut, op de eerste
zaterdag van de maand. Meestal zijn er ongeveer een 30 tal
gasten die dan een diner van 3 gangen krijgen aangeboden.

Oorspronkelijk liep de tramlijn midden door Eindhoven:
vanaf de remise (waar anders dan in de Tramstraat) langs het
treinstation, over de markt en over het Stratumseind-bruggetje.
Later (vanaf ergens tussen 1906 en 1920) werd het centrum
gemeden en ging het via de Dommelstraat (nadat daar een brug
gebouwd was) en Nachtegaallaan langs de havenkom en over
de (toen nog) Bleekstraat naar de Geldropseweg. Bij de haven
was er een aftakking naar de gasfabriek. Dat was overigens een
Eindhovense fabriek op Stratums grondgebied. Ook ten minste één textielfabriek heeft een eigen tramaansluiting gehad.

Dus in deze keuken gebeurt het?

Dat herinnert er nog aan dat tramondernemers in eerste
instantie hun geld niet in rails en voertuigen staken alleen maar
voor passagiers, maar ook winst wilden maken met goederentransport. Eerst maar eens betrouwbaar en efficiënt goederenvervoer, passagiers konden altijd nog worden meegesleept...
Per slot van rekening hadden mensen die (bijna) nooit hun dorp
uit konden komen, daar de bijbehorende levenswijsheid bij: als
iets toch niet kan, dan moest je dat ook maar niet willen. En
bovendien: de mens is toch ook geen trekvogel.

“Ideaal is het niet. Daarbij staan er hier in huis veel spullen die
nodig zijn voor het koken en dus aardig wat ruimte in beslag
nemen. Het is een diepgewortelde wens van ons dat we ooit
eens in de Buut kunnen gaan koken, de tijd zal leren of dit
mogelijk gaat worden”.

Een moderne vogel kijkt daar misschien iets anders
tegenaan.
De verandering richting meer reislust kreeg later, na trein en
tram, nog een volgende impuls toen de plosiemotor nog een
nieuw publiek voertuig voortbracht: de omnibus als een soort
gemotoriseerde diligence.
Maar dat was niet in 1897: toen was er nog geen busstation
op de markt.
Fl SanRagel

de tram- (en later
ook bus-) remise
aan de Tramstraat
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“Ja, hier koken we sinds een paar jaar 1 keer per maand voor de
Buut eettafel. Met we bedoel ik dan de groep van 6 vrijwilligers
die hierbij betrokken zijn; Cees, Janny, Paul, Roland, Koert en
ik dus. Daarnaast is het zo dat we regelmatig gastkoks weten te
overtuigen hun kookkunsten voor ons in te zetten. We hebben
inmiddels al heel wat wereldkeukens zien passeren; Spaans,
Turks, Portugees, Indiaas, Surinaams en ga zo maar door”.
Is het niet onhandig dat je hier kookt en het eten dan
vervolgens naar de Buut moet transporteren?

Koken voor een grote groep mensen, dat lijkt me niet iets
wat je zomaar kan.

“Dat klopt wel. Ik heb het geleerd door opleiding en ervaring.
Ooit begonnen in het onderwijs nadat ik de sociale academie
deed volgde ik later de koksopleiding. Ik deed die opleiding
naast mijn toenmalige werk, tijdens dagen dat ik onbetaald
verlof nam. Naast het vak van kok leren was het een leerdoel
van me om meer als een kok te communiceren, wat toentertijd
betekende leren vloeken en tieren! Het was een totaal andere
wereld dan die ik kende van de sociale academie.
Ik wilde na de koksopleiding graag ook leraar Horeca worden
en dat vereiste dat ik theorieles volgde, stage liep én ook een
aantal jaren verplichte werkervaring opdeed. Die ervaring deed
ik vooral op in instellingskeukens , onder andere in een bejaardenhuis in Baarn en in een internaat in Deurne.
Nadat ik uiteindelijk mezelf leraar Horeca mocht noemen ging
ik werken bij de Rooise Pannen, maar dat beviel me niet.
Vervolgens ging ik aan de slag in Venlo bij het speciaal
onderwijs, waar ik werkte met zeer moeilijk opvoedbare
kinderen. Ik leidde hen op tot bijvoorbeeld assistent bakker.
Leuk werk, intensief ook. Naast het aanleren van vaardigheden
was het goed begeleiden en structureren van de leerlingen erg
belangrijk. Dat kostte wel de nodige aandacht en energie.

Uiteindelijk heb ik 23 jaar in Venlo gewerkt en daarna ging ik
met pensioen. Dat is nu ruim 2 jaar geleden”.
Ik krijg sterk de indruk dat je toen niet op je lauweren bent
gaan rusten.

“Ik ben betrokken bij meerdere projecten hier in de stad. Naast
de Buut Eettafel participeer ik in het Iris Eet idee in de Irisbuurt
en ook ben ik actief bij FAB 28, het wijkcentrum van de wijk
Burghplan. Ik draai daar Samen Eten op iedere woensdag en
ook nog Fab Food 1 keer per maand. We bieden een gezonde
en betaalbare maaltijd aan en meteen werken we dan ook aan
het verstevigen van de onderlinge contacten tussen buurtbewoners. Het aantal gasten is overigens best groot, er
schuiven soms wel tot 50 a 60 mensen aan voor een maaltijd.
Het koken voor Samen Eten doe ik samen met vrijwilligers die
indertijd gebruik maakten van de voorzieningen van Robin
Hood, zoals het Cruydenhuisch. Deze voorziening is sinds
september 2017 opgedoekt en door deze mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt nu hier een plek te bieden kunnen
ze toch werkervaring opdoen.
Al bij al heb ik er veel werk aan. Het is niet alleen het koken, de
boodschappen moeten worden gedaan en de financiën moeten
worden bijgehouden”.
Je steekt er veel tijd en energie in, wat geeft je de drive om
dit te doen?

“Ik geniet ervan als het lukt om mensen te verbinden met
elkaar en met hun buurt. Daarnaast vind ik het concept van
gezamenlijk koken en eten mooi en lijkt het me geweldig als
dit concept nog verder uitgerold kan worden. In die zin ben
ik ook wel ambitieus.
Door de Buut Eettafel heb ik overigens zelf ook nog meer binding met de mensen in de wijk gekregen. Ik ken meer mensen
en meer mensen kennen mij. En dat terwijl ik toch al heel lang
deze buurt woon, vanaf mijn studententijd. Weet je trouwens
dat er in die tijd ook al heel regelmatig gezamenlijk werd
gekookt en gegeten, in de zomer buiten bij het oude buurthuis.
De tafels werden dan buiten neergezet en een aantal studenten
organiseerden dan de boodschappen en het koken”.
Heb je naast al je vrijwilligerswerk nog
andere bezigheden?

“Samen met mijn vrouw Gerda wandel ik
graag. Binnenkort gaan we met vrienden
een stuk van de route lopen naar Santiago
de Compostela, daar kijken we wel naar
uit. Ik bedenk me nu we het er over
hebben dat ik nog moet zorgen dat al de
projecten doorlopen dan, hahaha…”
Pierre, dank voor dit interview!

Johan
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‘Vraag
het
de
buurtvakman’
BOBLINE
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!

hair & beauty

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

Geldropseweg
61A we zelf benieuwd naar het Kruidenheksje, een bijzonder winkeltje op de Geldropseweg.
Deze keer waren
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040
- 291
24
Hoe bent
u op
het67
idee gekomen om Het Kruidenheksje te
beginnen?

18 jaar geleden ben ik samen met mijn gezin verhuist naar een
Openingstijden
woning met een flinke tuin. Meteen wist ik al dat dit een mooie
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
ging uur
worden. Dit omdat kruiden en het werken
vrijkruidentuin
8.30 - 21.00
kruiden
al jaren
za met
8.30
- 17.00
uur een passie voor mij was. Van de kruiden
uit mijn tuin ben ik zalven als goudbloemzalf, lavendel en
www.boblinehairandbeauty.nl
smeerwortelzalf gaan maken. Maar ook andere kruiden
producten als tincturen en magische potpourri’s. Bij een
magische potpourri wordt de magische kracht van een kruid
gebruikt. Duizendblad bv is een kruid die vriendschap
aantrekt, rozemarijn versterkt de ik krachten, salie reinigt de
atmosfeer van negativiteit. De kruiden zijn ook los, gedroogd
verkrijgbaar of als een heerlijk kruidenthee mengsel.
Mijn allereerste studie in de natuurgeneeskunde was aromatherapie. In deze therapie wordt gebruik gemaakt van etherische
olie. Dit zijn destillaten van een bloem, blaadjes, wortels, zaden
e.d van een plant. Een heel mooie link naar de kruiden.

Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

Het Kruidenheksje bestaat al sinds 2004. Maar voor ik mijn
winkel op de Geldropseweg opende stond ik voornamelijk op
spirituele, fantasy en middeleeuwse beurzen en natuurmarkten.
Daarnaast had ik een praktijk als natuurgeneeskundige aan
huis. Toen ik zag dat er op de Geldropseweg een winkelpand te
huur stond heb ik dit gehuurd. Een eigen Kruidenheksje
winkel is voor mij een droom die uitgekomen is. Ik heb op de
Geldropseweg niet alleen de winkel maar ook mijn praktijk.
Na mijn studie aromatherapie heb ik klassieke homeopathie
gestudeerd. Voor beide, aromatherapie en klassieke homeopathie, kun je terecht in mijn praktijk.
U geeft een opleiding tot traditionele Heks. En binnen deze
opleiding zie ik bijzondere onderwerpen zoals werken met
toverspreuken, de magische cirkel en kaarsen en knopen
tover. Moeten wij ons in de buurt misschien zorgen gaan
maken?

•
•
•
•
•
•
•

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!

Dinsdag t/m Zaterdag

`ik voel een negatieve energie in mijn huis, wat kan ik daaraan
doen`. Dit is dan ook een winkel waar tijd en aandacht voor
mensen is.
Ik zie dat jullie elke maand een High Tea organiseren. Wat is
de reden van dit bijzondere uitstapje voor een winkel die zich
richt op de verkoop van allerlei homeopathische producten?

Ik verkoop inderdaad producten die veel met de gezondheid te
maken hebben, maar niet alleen maar op homeopathisch
gebied. En de high tea is juist een mooi verlengstuk van wat ik
doe. Ik werk veel met kruiden, en wil d.m.v. de high tea laten
zien dat kruiden ook heel mooi gebruikt kunnen worden in
allerlei lekkere gerechten en kruidenthee mixen. En dan wil
ik vooral ook eens laten zien wat je voor aparte dingen ermee
gedaan kunnen worden, zoals rozenblaadjes meringues,
lavendelmuffins, brandnetelpesto en rozemarijn scones. Als
thee serveer ik kruidenmixen. Geen gewone thee. Kruidenmixen
aangepast aan het seizoen of gewoon een heerlijk mengsel.
Gewoon om te laten zien dat er heel veel mogelijkheden zijn
met kruiden, die gewoon ook thuis toegepast kunnen worden.
Daarnaast kook ik graag, en vind het heerlijk om lekkere
dingetjes te maken.
Bij deze wil ik Marga Jansen van Het Kruidenheksje bedanken
voor haar reactie.
Marcel

Heb jij bijvoorbeeld een vraag over het stomen van kleding, over hair
and beauty, over schoenlappen of bloemschikken? Dan is de kans
groot dat het antwoord dichterbij is dan je denkt. Stuur je vragen vóór
24 april naar de redactie en wij gaan op zoek naar de antwoorden!
rochusnieuws@gmail.com

BUUT VRIJ

Van oudsher is een heks een natuurgeneeskundige. Iemand die
zich inzet om heling en genezing te brengen. In mijn opleiding
komen o.a de helende krachten van kruiden, etherische olie en
edelstenen aan bod. Maar een heks is ook iemand die met
magische en energetische krachten werkt. De opleiding is dan
ook bedoeld om hiermee te leren te werken, en ook om te leren
dat het geen speelgoed is. Niet iets om even snel je zin te
krijgen of om anderen jouw wil op te leggen.
Het is nooit bedoelt om op een negatieve manier mee te werken. Je hoeft je juist geen zorgen te maken. Hoe meer mensen
op een natuurlijke manier leven en gebruik maken van natuurlijke producten met respect voor moeder natuur hoe beter.

BUUT VRIJ

Heeft u nog leuke anekdotes of iets wat u graag kwijt wilt
aan de lezers van het Rochusnieuws?

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.

Echte anekdotes heb ik niet. In mijn winkel vinden veel bijzondere gesprekken plaats en komen mensen ook met vragen als

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

Tot vrijdags!

pagina 12 | Rochusnieuws 163 | April 2018

April 2018 | Rochusnieuws 163 | pagina 13

				Voor u Geknipt...

Repair Café Stratum
bestaat in mei 5 jaar
In november ’11 gaf het bestuur van onze buurt mij het startsein voor het opzetten van een Repair
Café in het nieuwe buurthuis De Buut. Er moesten toch volgens Wooninc. (eigenaar van De Buut)
initiatieven ontplooid worden als we De Buut konden behouden, dus dit zou een mooi project zijn
wat maandelijks terug zou komen. Mits kans van slagen.
Maar voordat het zo ver was moesten er heel wat bergen verzet worden.
Allereerst een aantal mensen om me heen verzamelen die
duurzaamheid erg belangrijk vonden maar daarnaast die er ook
tijd in wilden steken om zo’n project uit de grond te trekken in
Eindhoven.
Via de landelijke organisatie Repair Café in Amsterdam kreeg
ik te horen dat er meerdere mensen in Eindhoven bezig waren
met het opzetten van een Repair Café. Dat vond ik een heel
positief bericht. Dus vol goede moed probeerde ik in contact
te komen met diverse mensen. Iemand van de gemeente, die
zich “makelaar in duurzaamheid” noemde, zou contact met me
opnemen. Nooit meer iets van gehoord. Met andere mensen
bleek het ook nogal moeilijk te gaan, of trokken zich terug.
Maar gelukkig had ik een aantal vrienden en kennissen die wel
met mij rondom de tafel wilden gaan zitten om eens te
brainstormen wat we wilden en hoe we het wilden gaan doen.
De eerste vergadering was op 14 januari 2012 met Dymphy,
Janneke, Ton, Daty, Clemens, Ingrid en Koert en Ine, acht
mensen in totaal. De meeste mensen kwamen vanuit het Witte
Dorp en Rochusbuurt.
Met wat startkapitaal van de buurtvereniging (nogmaals dank)
konden we flyers, affiches en formulieren laten maken.
Daarnaast kregen we bij “Gered Gereedschap” in Geldrop wat
gereedschap.
Inmiddels hadden we een aantal technici en naaisters om ons
heen verzameld, want zonder hen geen Repair Café.
Vlak voordat wij van start wilden gaan werd de eerste RC in de
Etalage in de Mauritsstraat geopend. Toen begrepen we pas
waarom de “makelaar in duurzaamheid” geen contact met ons
opnam…
Na veel geflyer, publiciteit en bepakt en bezakt met eigen
gereedschap ging Repair Café Stratum in de leukste buurt van
Eindhoven op 25 mei 2013 van start.
5 Jaar later:

Met 17 vrijwilligers/sters (vast of inval) voor elektronische en
andere technische zaken, naaien, gastvrouw/man en coördinator hebben we een geweldig team opgebouwd.
Uiteraard is er verloop geweest van mensen, maar de laatste
jaren zijn we redelijk stabiel en hebben een topclub waarbij
de vrijwilligers samen veel plezier beleven en veel repareren.
Gedurende de middag komen er gemiddeld 20 á 25 bezoekers:
waarvan 75% van de artikelen gerepareerd worden o.a. elektronische apparatuur, speelgoed, kleding, kleine meubels etc.
Sinds ‘n paar jaar gaat een aantal mensen samen met de

kinderen van diverse scholen speelgoed repareren. Daarnaast
leren ze hen waarom het zo belangrijk is dat dingen gerepareerd worden i.p.v. weggooien. Twee vliegen in één klap. Er
wordt weer minder weggegooid en minder gekocht en daarnaast leren de kinderen wat duurzaamheid is en wat ze er zelf
aan kunnen doen.
In september en oktober nemen Albert en Joost de
“honneurs” buiten waar. Zij repareren in samenwerking met
“de landelijke ANWB-fietsverlichtingsactie” en in opdracht
van Repair Café de fietsverlichting. Uiteraard met enige sponsoring van de gebroeders van Gestel middels Huub.
Sinds twee jaar gaan we in juli en december naar Wilgenhof en
zetten daar “onze tent” op om dingen te repareren.
Al met al, wat we niet voor mogelijk hadden gehouden is er
toch gekomen. Wat een aantal mensen teweeg kan brengen in
zo’n prachtige buurt. Een project wat staat als een huis. Wij
gaan voor zeker nog 5 jaar. Want deze 5 jaar zijn niet weggegooid…mooi niet!
Inmiddels is het aantal Repair Cafés in Eindhoven gegroeid
naar zes. Ieder met haar eigen kwaliteiten, menskracht, dagen
en ideeën.
Wil jij je steentje bijdragen aan duurzaamheid als bezoeker? En
heb je nog iets in huis waaraan je gehecht bent, of jammer
vindt om weg te gooien en waarvan je denkt dat het misschien
toch gemaakt kan worden?
Loop dan eens binnen bij De Buut iedere laatste zaterdag van
de maand tussen 14.00 en 17.00 uur.
Ons 5-jarig bestaan willen we niet zomaar voorbij laten gaan.
Dus draag je ons een warm hart toe, en wil je dit met ons
vieren, dan ben je van harte welkom op zaterdag 26 mei
tussen 17.30 en 18.30 uur
Bezoek ook ons op facebook https://nl-nl.facebook.com/
Repair-Cafe-Stratum of anders voor vragen neem contact
op met repaircafestratum@gmail.com
Meer willen weten over de Repair Cafés in Eindhoven
of Repair Café in het algemeen, kijk dan op:
http://www.repaircafeeindhoven.nl/
of https://repaircafe.org
Groet, Ine
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Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley

				Voor u Geknipt...

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.

Pita kip spinazie

Pastinaaksoep

Benodigdheden:

Benodigdheden:

• 4 Grote pita broodjes
• Zak bladspinazie
• 1 Kipfilet
Bereiding:

•	Pak een grote pan en bak daarin de gehele zak met
bladspinazie, en zet het op laag vuur.
•	Snijd ondertussen de kipfilet in kleine blokjes en bak
deze in een andere pan mooi bruin.
•	Zodra beide gaar gebakken zijn, doe dan de kipblokjes
in de pan bij de spinazie en roer deze door elkaar.
•	Pak nu de pita broodjes, maak deze heel even warm en
snijd deze vervolgens open.
•	Vul nu de broodjes met de kipspinazie.
Een verrassende combinatie gerecht, heerlijk van
smaak.

•
•
•
•
•

1 Zak pastinaak
500ml Bouillon
3 teentjes knoflook
Kookroom
Koriander

Bereiding:

•	Schil de pastinaken
en snijdt deze in
kleine stukjes, zodat
ze sneller gaar
worden.
•	Doe ze nu in een pan
met water dat ze net
onder water staan.
•	Pak een nieuwe pan
en fruit daarin de fijn
gesneden teentjes knoflook aan en voeg daarna de
bouillon toe en laat het zachtjes koken.
•	Zodra de pastinaken gaar zijn giet je deze af en voeg deze
bij de bouillon in de pan.
•	Pureer de pastinaak helemaal fijn tot er geen stukjes meer
zijn.
•	Laat het op laag vuur staan en roer alles goed door en
voeg tegelijkertijd kookroom aan toe.
•	Mocht het nog wat dik zijn voeg je geleidelijk nog wat
water toe.
•	Nog wat bieslook bij voegen, omroeren en serveren maar.
Smakelijk eten!

Het Rochusnieuws is op
zoek naar jou!
Ben of ken jij De Pen van Stratum? Dan zijn we op zoek naar
jou. De redactie va het Rochusnieuws heeft dringend nieuwe
leden nodig!
We zoeken géén ervaren schrijvers, wél mensen met een
passie voor het geschreven woord. Geïnteresseerd? Stuur dan
een mailtje naar rochusnieuws@gmail.com.
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Crewleden Rochusbuurt Rommelmarkt
De jaarlijkse rommelmarkt is een zeer populair en drukbezocht evenement in onze geliefde Rochusbuurt. Elk jaar wisselen die dag de meest
uiteenlopende spullen weer van trotse eigenaar en wordt de rotzooi van de
een, een ware schat voor de ander. Tussen alle verhandelingen door
kletsen buren gezellig met elkaar onder het genot van een lekker hapje en
drankje en hebben de kinderen de dag van hun leven op het springkussen.
Om deze traditie voort te kunnen zetten
is het buurtbestuur op zoek naar nieuwe
leden om zitting te nemen in de organisatie van de rommelmarkt.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren aan
de gezelligheid en levendigheid in de
buurt? Dan is dit iconische evenement
een ideale mogelijkheid om jouw creativiteit en innovatieve ideeën tot uiting te
brengen.
Het organiseren van de rommelmarkt,
die op 24 juni zal plaatsvinden, vraagt
niet veel van je behalve een beetje van je
tijd. Het draaiboek van de voorgaande
edities is de basis voor jullie planning.
Die biedt je een veilig vertrekpunt van
waaruit je zelf verder gaat borduren. Je
werkt samen met andere buurtvrijwilligers en jullie verdelen onderling taken
om zo gebruik te maken van ieders kwaliteiten. Je stemt soms zaken af met het
buurtbestuur en je wisselt zo nu en dan
even met hen van gedachten of overlegt
met de beheerder van De Buut.
De belangrijkste taken voor de organisatie zijn:
•	Beheren van inschrijvingen van
marktkramen
•	Bestellen, opbouwen en afbreken van
marktkramen

•	Organiseren van de opbouw en afbreken van partytenten en meubilair
•	Organiseren van horeca
•	Organiseren van kinderactiviteiten
Taken kunnen onderling verdeeld worden en het mooiste is als andere buren
ingeschakeld worden voor hulp.
Wij zoeken namens de buurt betrokken
en
ondernemende
buurtgenoten.
Mensen die creatief, nauwkeurig, gestructureerd of innovatief zijn en samen
een succes willen maken van de jaarlijkse
rommelmarkt.
Als beloning ontvang je een gelukzalig
gevoel van voldoening, hulde en dank
van buurtgenoten en vele blije kindergezichten op de dag zelf. Jij maakt het
mogelijk dat een hele buurt een heerlijke
dag heeft. In het proces zelf leer je weer
nieuwe mensen kennen en ontwikkel je
nieuwe vaardigheden. Daarnaast zien
(potentiele) werkgevers graag dat mensen
zich vrijwillig inzetten in hun vrije tijd.
Wil je meedoen?

Neem dan snel contact op met Niels
van Hof via niels.vanthof@outlook.
com en meldt je aan als nieuw lid van de
organisatie. Ook voor vragen kun je via
dit e-mailadres bij hem terecht.
Namens het Rochus buurtbestuur, Yolande Voskes
Voorzitter Rochus buurtbestuur

Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan:	3, 17 april en 1, 14, 29 mei
Rochusbuurt:	12, 26 april en 12, 24 mei

Groene bak
St. Jorislaan:	10, 24 april en 8, 22 mei
Rochusbuurt:	5, 19 april en 12, 24 mei

Oud papier
4, 18 april en 2,16, 30 mei

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. Groente/fruit
sieraden, worstenbroodjes, sieraden en allerlei
snuisterijen

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.
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