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We rommelen 
lekker wat aan!
De jaarvergadering in april werd onverwachts goed bezocht: de helft van 
de buurt stond immers PSV toe te juichen op het Stadhuisplein! 
Misschien had dit wel te maken met het feit dat parkeren op de agenda 
stond. Men kon er niet om heen want op de poster die her en der op de 
ramen prijkte stond wel een heel rigoureuze oplossing voor het parkeer-
probleem verbeeld. 

Omdat duidelijk is dat er fervente voor- 
en tegenstanders zijn van betaald parke-
ren heeft het bestuur nogmaals 
aangegeven zich hier neutraal in op te 
stellen. Kortom, als er wensen zijn om 
betaald parkeren in te voeren, is dit aan 
de bewoners zelf. Inmiddels is wel een 
kleine delegatie uit de Rochusbuurt hier-
over bij de wethouder op bezoek ge-
weest. Verderop in dit krantje een verslag 
hiervan. Maar parkeren was niet het enige 
wat op de agenda stond… Heugelijke 
nieuws was dat De Buut in 2017 voor het 
eerst een “klein plusje” heeft gedraaid. 
Dit heeft alles te maken met dat mensen 
steeds vaker de Buut weten te vinden als 
plek voor allerhande activiteiten. 
Inmiddels is het ook gelukt om een nieu-
we begroting voor de verbouwing van De 
Buut op te stellen inclusief  keuken. Het 
is nu afwachten hoe de verschillende 
fondsen hierop reageren…

Over aanrommelen gesproken. 24 juni is 
onze oude en vertrouwde rommelmarkt 
er weer. Leuk is dat we het dit jaar tegelij-
kertijd en samen met de Iriswijk organi-
seren. Wij op de vertrouwde plek aan het 
Rochushofje, de Iriswijk op het veldje 
voor de Blokhut. Op deze manier gaan 
we langzamerhand de huidige 
Geldropseweg gebruiken als een echte 
verbinding tussen “noord en zuid”. Dus 
als je je postzegelverzameling niet com-
pleet kunt maken in de Rochusbuurt heb 
je altijd nog een kans aan “de overkant”. 
Heb je juist last van opruimwoede? Huur 
een kraam (tegen kostprijs) van maandag 
18 tot en met donderdag 21 juni tussen 
19.00 en 19.30 in de Buut! Ook zonder 
kraam geldt: “wees erbij al was het maar 
voor de gezelligheid”! Tot dan!

Groeten, Het bestuur

BUURROMMELMARKT(+)
Zondag 24 juni 2018, van 10.00 tot 15.00 uur op het Rochushofje. De jaarlijkse rommelmarkt 
zal dit jaar plaatsvinden op de laatste zondag van juni. En het belooft een bijzondere te 
worden want dit jaar zullen we er samen met de Iriswijk een gezellig feest van maken. 

Tegelijkertijd met onze eigen vertrouwde (Rochus)
rommelmarkt op het Rochushofje organiseert de 
Irisbuurt namelijk een eigen versie van de rommel-
markt bij de Blokhut. Dus dit jaar óók rommelen of  
vlooien bij de buren: ‘One man’s junk is another 
man’s treasure!’

De rommelmarkt zal aangekleed worden met een 
terrasje voor koffie en thee, draaien we een  muziek-
je en bier en wijn zijn natuurlijk ook ruim voorradig. 
Voor lekkere hapjes wordt meestal gezorgd door 

enkele standhouders. Voor de kinderen organiseren 
we natuurlijk ook weer wat leuks! 

Er zullen bij ons in de wijk maximaal 30 kramen  
beschikbaar zijn. Het huren kost je slechts €15,00.  
Wil je graag een kraampje huren? 
Meld je dan op maandag 18 juni t/m donderdag  
21 juni, tussen 19.00 en 19.30 bij de Buut; dan kun 
je je eigen plaatsje uitkiezen en meteen even 
afrekenen:  
Wie het eerst komt wie het eerst maalt!



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.

Juni 2018   |   Rochusnieuws 164  |   pagina 3pagina 2   |   Rochusnieuws 164   |   Juni 2018

Redactioneel Rochusnieuws 164
Beste buurtbewoners,
Inmiddels een flink aantal jaren geleden reisden we met ons gezin af  naar Zweden 
voor een paar weken zomervakantie. Toe aan rust na een periode van hectiek en over-
last, veroorzaakt  door een aantal tegenover ons wonende  studenten die totaal géén 
rekening hielden met de mensen om hen heen. Opgefokt, machteloos en verdrietig 
werd ik er van.
In Zweden hadden we een prachtig plekje gevonden, afgelegen, aan een meer en tus-
sen de bomen. We  huurden de bovenverdieping van een landhuis en de Nederlandse 
eigenaars woonden beneden. Al snel werd duidelijk dat ze het met hun buurman (die 
een 50 meter verderop woonde) niet bepaald goed konden vinden. Ze zeiden elkaar 
geen goedendag en lieten geen gelegenheid voorbij gaan om elkaar wat te sarren. Als 
we met de eigenaar een praatje maken kwam het gespreksonderwerp steevast uit bij 
zijn buurman, deze man beheerste in negatieve zin zijn leven. 
De oorsprong van het conflict bleek te liggen in het feit dat de buurman een grote 
boom niet had willen inkorten, waardoor het uitzicht van het landhuis op het meer 
belemmerd werd. 
Mijn mening over bovengenoemde vormde zich vlotjes en al snel had ik een kant ge-
kozen. Dat was wel zo makkelijk. Nu terugkijkend, ook vanuit de context van de 
Rochusbuurt waar er sprake is van verschil van mening over de parkeerproblematiek, 
komen de volgende vragen bij me op.
Waar begint en eindigt verdraagzaamheid? Wat mag je voor jezelf  vragen aan een an-
der? Mag de ander nee zeggen? Is het oké als iemand zijn recht haalt? Mag iemand 
minder verdraagzaam zijn, pikken we dat of  is iemand dan een grote zeur? Moeten 
we een kant kiezen?
Vragen waar ik geen recht omlijnt antwoord op heb maar die me momenteel wel be-
zig houden.

Ik wens jullie veel leesplezier bij deze Rochusnieuws,
Johan

  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

Wijkagent
In de wijken Rochusbuurt, Iriswijk, Den Elzent 

Noord-Zuid en Looijakkers 

Erwin van Melis tel: 0900-88 44

erwin.van.melis@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster tel: 14040

RUN FOR KIKA 2018
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland  
kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. 
Dat moet en dat kán beter. Het doel van KiKa is om dit 
percentage te verhogen naar 95% en hierbij heeft KiKa 
onze steun nodig. Om de genezingskans te verhogen is 
veel kostbaar onderzoek nodig. 

Daarom organiseert KiKa ieder jaar: Run for KiKa; een 
hardloopevenement waaraan ik dit jaar ook mee doe. Dit jaar 
vindt de Run for KiKa in Eindhoven plaats op 1 juli 2018.  
Ik ga tijdens dit evenement 10 km hardlopen! Het trainen doe 
ik zelf, maar bij het laten stijgen van mijn sponsorteller voor 
KiKa kan ik jullie hulp goed gebruiken. 

Via onderstaande link is het mogelijk om mij (vrijblijvend)  
te sponsoren.

https://www.runforkika.nl/jessica-schrijvers

Alvast heel erg bedankt!
Sportieve groet, Jessica Schrijvers

Buurtgenoten koken voor Buurtgenoten 

w
Buut EetTafel gemist in april en mei? Op zaterdag 2 
juni is er weer een Buut EetTafel. Doe jij weer mee? 
Kook jij gezellig mee, help jij mee met tafeldekken of  
opbouwen en opruimen? Of  kom je gezellig eten? 
Laat ons weten dat je komt eten of  als jouw handen 
willen helpen. Want de Buut EetTafel is de buurt 
eettafel waar Rochusbuurtgenoten samen koken, 
samen eten en elkaar ontmoeten.

Op 2 juni koken we voor de derde keer uit Ottolenghi’s 
kookboeken. Arabische fusion keuken, vol verrassingen. 

•  Thaise Rode Linzensoep (vanwege succes in reprise)
•  Gebraden kip uit de oven (Palestijnse kip, bijzonder 

gekruid) 
•  Pompoen uit de oven (ook in reprise, in kaneel, met 

yogurt-chilisaus)
•  Frisse salade (verrassend kleurige frisheid)
•  Pudding met limoensiroop en meringue (zacht met zoete 

en friszure smaken)

De kosten voor een maaltijd zijn €6.50 pp. De deur gaat om 
18u open en om 18.30u gaan we gezamenlijk aan tafel. 

Meld je aan op buuteettafel@gmail.com en doe mee want 
samen eten verbindt.

Tot zaterdag 2 juni!
Het Buut EetTafel team,
Fulco, Janny & Koert

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 geschre-
ven woord. Geïnteresseerd? Stuur dan 
een mailtje naar:
rochusnieuws@gmail.com.

Begin Juli 2018 verschijnt nummer 165 van deze buurtkrant!  
Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met vrijdag 15 juni a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.



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 Younes door Storm opgeroepen het estafettestokje voor kidstalk over te nemen. Hier zijn de 
antwoorden op onze vragen:

Wie ben je?
Younes Azza

Hoe oud ben je?
11 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of 
broertjes? 
Mijn ouders Elyazid & Awatief. 
Broertje; Adam 

Er komt een man het café binnen en met een dubbele salto en 
dubbele flikflak komt hij precies op de barkruk terecht. Vraagt de 
man van ‘t café: ‘Waar heb je dat geleerd?’ 
Zegt de man: ‘Ik werk in het circus en ik ben acrobaat. 

Waaraan heb je een hekel?
Aan pesten 

Wat zijn je hobby’s? 
Voetballen, skeeleren en met de Nerf  
spelen. 

Wat is een goede/slechte 
eigenschap? 
Ik ben aardig. Ik kan koppig zijn

Van welke muziek hou je? 
Top40 en Rap muziek

Vind je de Rochusbuurt leuk om 
in te wonen?
Ja!

Waarom?
Ik heb veel vrienden waarmee ik kan 
spelen en ik kan de buurt vertrouwen. 

Wat wil je later worden?
Prof-voetballer 

Wie wil je de volgende keer in de 
kidstalk?
Adam Azza

Naar welke school en klas ga je? 
Basisschool De Driestam groep 7

Wat is je lievelings-
Les: 
Muziek les en Engels 
Eten: 
Pizza
Vakantieland: 
Spanje
Snoep:
Zure matten
Kleur: 
Oranje
Dier: 
Cheeta 
Tv-programma: 
Nickelodeon 

Los jij deze rebus op?

Zomer knutseltip:
zonnebloem met echte pitten!
Benodigdheden:
- Zonnebloempitten;
- Geel papier;
- Bruin papier;
- Eventueel de bijlage met afbeeldingen van handjes;
- Schaar;
- Lijm.

Werkwijze:
1)  Maak een omtrek van je eigen hand op geel papier, doe  

dit ongeveer zes keer. Of  gebruik de afbeeldingen van  
de bijlage;

2)  Knip alle handjes uit;
3)  Knip een cirkel uit bruin papier met een doorsnee van  

10 cm. Of  gebruik hiervoor ronde vouwblaadjes;
4  Plak de handjes met de handpalm op het bruine rondje  

(dit wordt de achterkant van de zonnebloem, zie foto 
hieronder). Zorg dat de vingers buiten het rondje uitsteken;

5)  Plak zonnebloempitjes, aan de voorkant, op het bruine 
rondje.

...Zo heb je een 
zonnebloem van je 
eigen hand, met 
echte pitten !!

Komt er even later weer een man ‘t café 
binnen en hij maakt een driedubbele salto, 
een achterwaarste dubbele flikflak en landt 
ook weer precies op de barkruk. 
De man van het café weer: ‘En waar heb jij 
dat geleerd? 
Zegt de man: ‘Ik werk bij het circus en ben 
acrobaat.’

Komt er even later weer een man binnen en 
die begint met een grappig loopje, een 
driedubbele salto, gaat over de cafébaas 
heen, komt weer terug en landt met een 
achterwaartse salto precies op de barkruk. 
Zegt de man van ‘t café: ‘Niks zeggen. Jij 
werkt ook bij het circus! 
Waarop de man zegt: 
‘Nee hoor, ik struikelde over de deurmat!’
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Parkeren in de Rochusbuurt: 
de stand van zaken

3.  Er werden door ons alternatieve mogelijkheden ingebracht 
om de parkeerdruk te verlagen zoals: het realiseren van 
meer parkeerplaatsen in de Rochusbuurt; kort parkeren 
voor bezoekers, max. 2 uur, met blauwe zones; een parkeer- 
terrein of –garage.

4.  We vroegen aandacht voor het veelvuldig tegen de rij-  
richting inrijden door autoverkeer, vooral door niet- 
bewoners; zij zoeken een gratis parkeerplaats of gebruiken 
onze straatjes als sluiproute om de afgesloten Vestdijk te 
vermijden. Wij vroegen of de gemeente mogelijkheden heeft 
deze overlast aan te pakken? 

Samenvattend heeft de wethouder de punten 2 t/m 4 als volgt 
beantwoord: De gemeente werkt niet mee aan een inventarisa-
tie vooraf, eerst de regeling aanvragen en dan zien we later wel 
of  het werkt, is haar devies. Ook werkt ze niet mee aan alter-
natieve opties en het oplossen van onveiligheid in de buurt 
door verkeerde rij-richtingen. Ze adviseert betaald parkeren 
met vergunningen aan te vragen, de enige regeling die de  
gemeente aanbiedt en die is in veel gebieden al met succes  
ingevoerd. Ze beloofde ervaringen uit andere buurten voor 
ons te verzamelen. Die zien we graag tegemoet en zullen we 
met de buurtbewoners delen in de buurtkrant. 

Nooit eerder is de parkeerdruk in de Rochusbuurt zo 
hoog geweest.  
De bewoners hebben sinds januari 2018 vaak moeite 
met het vinden van een plaatsje voor hun auto. Tot die 
tijd waren we er in het algemeen over eens dat het 
parkeren in balans was. Hoewel je overdag vaak 
moest zoeken was er ‘s avonds voldoende plek voor  
de bewoners.

Door twee veranderingen vanaf  22 januari 2018 is de parkeer-
druk echter toegenomen:
•  De Willem van Hornestraat kreeg betaald parkeren met  

bewonersparkeervergunning, ingevolge hun aanvraag bij de 
gemeente Eindhoven.

•  Voor de bewoners van het Hertog Hendrik van Brabantplein, 
inclusief  die van de Hertoghof, geldt sinds 22 januari 2018  
betaald parkeren zonder vergunning, te betalen via de  
parkeermeters a €1.60 per uur of  een dagkaart ad €5.70. Tot 
die tijd was het parkeren gratis op het plein en een deel van 
de straat.

Deze bewoners hebben geen betaald parkeren aangevraagd bij 
de gemeente maar kregen de betaalregeling opgelegd. Na  
bezwaar aangetekend te hebben geeft de gemeente Eindhoven 
een deel van de bewoners gelegenheid bewonersparkeer- 
vergunningen aan te vragen:
  Vanaf  14 mei 2018 kunnen de huisnummers 15 t/m 20 en  

91 t/m 100 een tweede bewonersparkeervergunning aanvra-
gen, de huisnummers 21 t/m 90 zowel een eerste als tweede 
bewonersparkeervergunning. 

Hoeveel personen dit effectief  gaan aanvragen en wat dat in de 
praktijk kan betekenen voor een verminderde parkeerdruk op 
de rest van de Rochusbuurt is afwachten. In samenwerking met 
de gemeente volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

Vanaf  22 januari 2018 zijn er op bovengenoemde locaties veel 
lege parkeervakken te zien. Bewoners en hun bezoekers wijken 
sindsdien met hun auto veelal uit naar de gratis parkeerplekken 
in de rest van de buurt. De circulatie door de buurt levert met 
steeds meer moeite een plaatsje op voor de bewoners van de 
andere straten. Men moet vaak verder dan 100 m (norm  
gemeente) lopen of  wachten, of  betaald parkeren bij de  
parkeermeters bij de Joriskerk, of  zelfs het H.H.v.Brabantplein. 
Ook komt het steeds vaker voor dat men parkeerboetes krijgt 
opgelegd omdat je voor je huis op de stoep staat of  anderszins 
verkeerd geparkeerd staat in de ogen van Stadstoezicht. Vanuit 
de buurtbewoners komt de roep naar oplossingen.

Op 8 mei j.l. was er overleg op het stadhuis met wethouder van 
o.a. Vervoer en Verkeer Janny Visscher in gezelschap van de  
beleidsadviseur Fleur Wouters. Frank, Marco en ondergeteken-
de legden aan hen de volgende onderwerpen voor:

1.  Is het opgelegde betaald parkeren op het pleintje aan het 
H.H.van Brabantplein terug te draaien zodat de plaatsen 
weer vrij komen voor parkeercirculatie in de buurt? 

Medio 2013, voorafgaand aan de vergunning voor de renovatie 

van de Hertoghof  zijn er toentertijd door de gemeente belof-
tes gedaan aan de Rochusbuurt. Naar verwachting zou het  
bewonersaantal in de Hertoghof  fors toenemen, o.a. door 
splitsing van tientallen appartementen t.b.v. studentenhuisves-
ting met campuscontracten. De Rochusbuurt voorzag overlast 
van fietsen en parkeerdruk. De gemeente beloofde een fietsen-
stalling ten dienste van de bewoners van de Hertoghof, deze is 
na 2 jaar gerealiseerd, en beloofde ook de vrije parkeerplaatsen 
op zowel het pleintje als een deel van het H.H.van Brabantplein, 
niet te veranderen zodat extra auto’s slechts ten dele (op basis 
van gemeentelijke parkeernormen) ten laste van de Rochusbuurt 
zouden komen. Sinds 22.1.18 is er ondanks deze belofte  
betaald parkeren met parkeermeters op het H.H.van 
Brabantplein gevestigd zonder aanvraag en handtekeningen-
lijst van de bewoners. Dus twee redenen om de wethouder daar 
vragen over te stellen. 
Hiervan was de wethouder niet op de hoogte en ze laat dit  
uitzoeken. Ook dit volgen wij op de voet i.s.m. de gemeente.

2.  Er is bij de gemeente Eindhoven nog maar een regeling:  
betaald parkeren. Veel bewoners van de Rochusbuurt  
twijfelen er echter aan of betaald parkeren met een  
bewoners- en bedrijven parkeervergunning een structureel 
goede oplossing kan bieden voor de diversiteit aan parkeer-
probleem in de Rochusbuurt. De verwachting is namelijk dat 
er, ook na invoering, te weinig parkeerplaatsen in de  
Rochusbuurt blijken te zijn voor de bewoners. Is de ge-
meente bereid, voorafgaand aan eventuele procedures om 
te komen tot betaald parkeren, een inventarisatie te maken 
van de huidige parkeerbehoefte en de parkeercapaciteit van 
en voor de bewoners? Wij gaven aan graag vanaf de voor-
kant naar oplossingen te zoeken.

De wethouder liet weten dat de gemeente geen onderzoeken 
vooraf  doet. Men kan een handtekeningenlijst inleveren en dan 
volgt er een informatie avond over betaald parkeren. Mocht 
het later, duurt ongeveer een jaar, tot betaald parkeren met  
bewonersvergunning komen en de bewoners krijgen daar spijt 
van dan kan via enquetes het betaald parkeren terruggedraaid 
worden. Ook liet ze weten dat de gemeente bereid is minder 
vergunningen voor derden uit te geven en/of  de uitgifte van 
dagkaarten te stoppen als deze maatregelen het aantal  
benodigde parkeerplaatsen voor de bewoners in gevaar kan 
brengen. Daarop kwam bij ons opnieuw de vraag naar boven 
hoe het aantal benodigde parkeerplaatsen is vast te stellen. 
Daar gaan we ons over buigen met een werkgroep vertelden 
we de wethouder. 

INFORMATIE BETAALD PARKEREN IN EINDHOVEN
ingevolge de gemeentelijke website:
www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren en 
www.eindhoven.nl/parkeren
– Wat houdt betaald parkeren in
– Betaald parkeren in uw straat; ja of  nee
Dit zijn de pagina’s die specifieke informatie geven over be-
taald parkeren met bewoners-bedrijfs-vergunningen. Deze zijn 
via google rechtstreeks te bereiken.
ALGEMEEN: Betaald Parkeren met bewonersvergunning is per 
straat aan te vragen: max. 2 personen per huis, om max. 2 
auto’s te parkeren + een bezoekerspas.
Bedrijfsvergunning voor bewoners ad €25,- p.m. Voor bedrij-
ven gelden andere normen als ze personeel willen laten parke-
ren. Ook eigen terrein speelt hierbij een rol.
Voor een bewonersvergunning betaalt men €3.70 per 1e auto 
en €7.40 per 2e auto + 0.20 per uur voor de bezoekers, of  €40,- 
per kwartaal. Dit is het maximum bedrag dat aan bezoekers be-
steed mag worden.
EXTRA VERGUNNINGEN: Wel kan een 7-daagse parkeervergun-
ning tegen betaling afgegeven worden als je in de buurt werkt, 
evenals een hulpverlenerspas. Dit zijn enkele voorbeelden van 
meerdere vergunningen die de gemeente Eindhoven in een  
betaald parkeren gebied kan vestigen, bovenop de bewoners-
vergunningen en bezoekerspassen. Ook als in straten/wijken 
met betaald parkeren te weinig plaatsen zijn kan een vergun-
ning afgegeven worden om met je auto te gaan staan in een 
andere straat met betaald parkeren. Bijvoorbeeld de Bomans-
hof  krijgt nu parkeervergunningen van het Hertog Hendrik 
van Brabantplein erbij. Als je straat of  buurt betaald parkeren 
heeft is het de gemeente die bepaalt welke vergunningen er 
afgegeven worden en hoeveel, ook er eventueel bovenop. 
Daarnaast staat het iedereen vrij om via de parkeermeter in de 
straten met betaald parkeren te gaan staan. 
Wat betekent dat allemaal voor het aantal beschikbare parkeer-
plaatsen voor de bewoners in de Rochusbuurt? Ook wanneer je 
een plaats voor een tweede auto en voor bezoekers nodig hebt? 
Het is niet vanzelfsprekend dat je daar vergunningen voor 
krijgt. Zie bovenstaande info website gemeente Eindhoven.

Vraag en aanbod willen wij als buurtbewoners graag onder-
zoeken. Wij willen een plan maken om inzicht te krijgen in de 
huidige parkeerbehoefte van de buurtbewoners en de parkeer-
capaciteit in de buurt. Met die inzichten willen wij de buurt  
informeren over wat er leeft ten aanzien van het parkeren.
WERKGROEP: Met een werkgroep willen wij dat plan gaan  
maken. Wil je deelnemen aan de werkgroep dan kun je je bij 
ons opgeven. Het leukste is als er vanuit iedere straat iemand 
in de groep komt. 
WENSEN EN KLACHTEN: Daarnaast is het van groot belang dat 
jullie als bewoners van de Rochusbuurt je wensen, suggesties, 
klachten, ideeen en opties ten aanzien van parkeren bij ons op 
tafel gooien. Ook vragen die opkomen na lezing van de ge-
meentelijke info en dit artikel; lever ze bij ons in. De werk-
groepleden zullen deze informatie uit de buurt verzamelen en 
bundelen tot een overzichtelijk geheel. 
INFORMATIE- AVOND PARKEREN: Uiteindelijk heeft Fleur  
Wouters, de beleidsadviseur een uitzondering gemaakt voor de 
Rochusbuurt en een informatie avond parkeren toegezegd  
zonder het aanvragen van betaald parkeren en een handteke-
ningenlijst. Tijdens die avond kunnen alle vragen op tafel  
komen, ook die je van te voren aan ons hebt ingeleverd. Mocht 
je op die datum niet aanwezig zijn dan komen je vragen toch 
aan de orde.

De werkgroep heeft ondertussen de reacties op een rijtje kun-
nen zetten en een datum voor de informatie- avond kunnen 
plannen met de gemeente. De buurt zal over de datum en an-
dere genoemde zaken geinformeerd worden via de volgende 
buurtkrant van 6 juli.

Doe je mee? Dan kan er weer een echt Rochusbuurt -avontuur 
op stapel worden gezet.

Lida Calis

PS Je kunt je opgeven als lid van de werkgroep, en/of  je 
vragen, klachten en suggesties ten aanzien van parkeren in de 
Rochusbuurt, sturen naar:
Rochusnieuws@gmail.com t.a.v. Lida Calis.
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Rakelingen (3)
De vorige keren hebben we gezien hoe in het verleden er spoorrails in en om de de 

Rochusbuurt hebben gelegen. Maar mag je dat eigenlijk wel zo zeggen? Wanneer is 
een buurt een buurt? En wanneer krijgt een buurt een naam?

In the middle of Heieind?
 In de eerder genoemde tijden (vanaf  1884) bestond de naam 
Rochusbuurt in ieder geval nog niet, evenmin als de (naam) 
Rochusstraat. Daarom gaan we deze keer een begin maken met 
het oprakelen van hoe - geleidelijk aan - een paar landwegen en 
paadjes zich ontwikkeld hebben tot het stratenplan van nu.  
De toevallige beschikbaarheid van historische kaarten bepaalt  
de keuze van de (dus relatief  willekeurige) momentopnames. 

 Op sommige oude kaarten verschijnt (ergens ter hoogte van 
het huidige den Biest) een naam “Heieind”. Hoewel Stratum nog 
maar dun bevolkt was, werden er wel al onderdelen van de  
gemeente bij naam genoemd. Behalve Heieind zaten daar ook 
namen bij die we nu nog herkennen, zoals Looiakkers en Elzent. 

 De eerste betrouwbare en gedetailleerde kaarten dateren van 
de jaren 1830. De eerste kadastrale kaart in de nog jonge staat 
Nederland is van 1832. Het is de basis voor het kaartje van onze 
eerste momentopname. 
 In datzelfde jonge koninkrijk Nederland was ook het leger  
begonnen het land in kaart te brengen: de eerste topografische 
kaarten, vanwege de militaire achtergrond ook stafkaarten  
genoemd. Verkend werd het land daarvoor van 1836 tot 1857, 
Eindhoven en Stratum in 1837 (verder te noemen: TK1837). Een 
paar veranderingen in 1837 t.o.v. 1832 zijn ook verwerkt in ons 
“kaartje 1832”. 
 Ter oriëntering ligt onder de historische plattegronden steeds 
(in grijs) de actuele situatie (2009). 

 In de jaren 1830 is er vooral veel nog niet. Wat er al was voor-
dat Eindhoven gesticht werd, is de al eerder genoemde steenweg 
van Luik naar ‘s Hertogenbosch, bij ons dus de (Stratumse) Dijk. 
Wat er in 1832 ook al was: een weg richting Geldrop vanaf  de 
Dijk, maar die ging al snel vloeiend over in de (toen veel langere) 
Voorterweg, waarna je verder moest over een “Rielstraat”.
In het kaartje is het restant van de huidige Geldropseweg breed 
gestrepeld weergegeven, omdat dat deel op TK1837 wél vermeld 
staat als de “Grintweg naar Geldorp” (...); hetzelfde (niet 1832, 
wél 1837) geldt voor de weg naar Nuenen: de Tongelresestraat; 
idem de Bleekstraat (veel later Vestdijk). 
 In de hoek tussen Dijk en Geldropseweg waar later de 
Rochusbuurt zou groeien, ontbreken met nadruk een Hertogstraat 
en (het oostelijk deel van) een Jorislaan. Op die plaatsen was ook 
geen paadje te vinden. 
 Alle overige afwijkingen tussen “zwart” en “grijs” geven een 
idee van de relatieve (on)nauwkeurigheden van de onderliggende 
kaarten. 

 Iets wat zeker bestond, is de kerk van Straathe(e)m: tussen de 
latere, huidige kerk en huidig kerkhof, ongeveer waar nu de 
noordflank van de Wilgenhof  is. Het kerkje had geen toren, maar 
een apart luihuis of  klokkenhuis. Er is weinig bekend over dit 
“oude middeleeuwse kerkje”, zoals het steevast aangeduid wordt. 
Onbekend is wanneer het (ongeveer) gebouwd is, onbekend 
waarom op deze plaats, onbekend wanneer het een eigen  
parochie is gaan bedienen... 
 Voorafgaand aan dat kerkje moet er een aan St. Joris gewijde kapel 
zijn geweest, maar - U raadt het al - onbekend is wanneer en waar. 

 Het kaartje toont dat er vanaf  de Dijk een weg / pad naar de 
kerk liep (ooit Kerkstraat genoemd) en verder naar het oosten 
een Kerkpad. 
 De Heezerweg kwam nog uit op de Dijk, en dat is zo gebleven 
tot zeker in de jaren 1970. 

 De paden in 1832 (Hoefke-, Tuin- en deel Rochusstraat en 
Kerkpad) waren niet meer dan een recht van overpad. Soms 
loopt dat op de grens van twee percelen, en dan was het  
misschien ook echt een pad, soms gaat het dwars over een  
perceel. De militaire verkenner zag bepaald meer paden dan de  
kadasteraars, maar dat negeren we in ons kaartje. 

 Het belangrijkste bouwsel “binnen” de latere Rochusbuurt, op 
de zuidoosthoek van het “Hoefke”-pad is een boerderij, een 
“hoeveke”, zeg maar waar nu de dierenarts huist. Het is aangege-
ven op het kaartje. Niet ver van het hoefke stond een huisje, nabij 
de huidige schoorsteen. 
 Aan het pad dat later Rochusstraat is geworden, lag een rijtje 
van drie huizen (op de plek waar een foto begin twintigste eeuw 
een boerderij laat zien) ter hoogte van de huidige nummers 73 +. 
De panden waren in 1832 eigendom van ene Arnoldus van Hout. 
Toen Stratum een echte Rochusstraat ging aanleggen (maar dat is 
1912), was er informeel sprake van een Jan van Houtstraat. 
Heette Arnoldus Jan, of  was hij een voorouder van Jan? 

 Behalve kerk, hoefke en vier huizen was er nog een begin van 
lintbebouwing (niet weergegeven): een half  dozijn bouwsels aan 
onze (oost-) kant van de Dijk, en aan elke zijde van de 
Geldropseweg een rijtje huisjes. 

 Kortom: veel akkers en weilanden, weinig buurt. En om  
precies te zijn: in the middle of  Brugeind. 

Fl SanRagel 

bronnen o.a.

-  Geschiedenis van de Rochusbuurt, J.Spoorenberg (Rochusnieuws 3-6) 

1994/5

- kadasterkaart 1832 en TK1837

- Sint Joris in Stratum, J.Sicking 1958

Gluren in de Buurt

Een onbekende man stond daar ineens bij iemand 
naar binnen te kijken. Moest hij bij deze studio zijn 
of  kent hij een van de bewoners hier. Nee, zeker 
niet. Al snel ging er op Facebook rond of  er mensen 
waren die iets hebben gezien of  weten wie deze 
man is. Helaas bleef  het niet bij deze ene keer.  
En ook niet bij een en dezelfde studio. Meerdere 
studio’s, daar waar jonge vrouwen wonen, kregen 
hier last van.

Laatst stond hij er weer. De bewoonster was toen zo 
geschrokken en bang geworden dat haar vader haar 
kwam halen. Door zijn komst was deze beangstigde 
periode bijna opgelost. Helaas was de onbekende 
man de vader te snel af  en ging er als een haas  
vandoor. De gealarmeerde politie kon hem ook niet 
meer vinden. 
De jonge vrouw is met haar vader naar huis gegaan 
en wilde een paar dagen niet in haar eigen studio 
slapen. 

Er zijn meerdere meldingen gedaan bij de politie en 
ook bij de wijkagent. Tot op heden zonder resultaat. 
Een enkele bewoner heeft ook contact gehad met 
de woningbouw om dit te melden en te vragen of  er 
oplossingen zijn om hier met een veilig gevoel te 
kunnen wonen en de man in kwestie zo snel  
mogelijk op te kunnen pakken. 

Naar aanleiding van meerdere meldingen is er een 
extra lamp opgehangen in het donkere steegje langs 
het woongebouw. En bewoners kunnen nu zelf  ook 
een buitenlamp bij hun voordeur ophangen. Een 
camera is helaas niet mogelijk, omdat deze niet op 
de openbare ruimte gericht mag worden. 

Na meerdere verhalen in de buurt en op facebook 
blijken het niet alleen de jongeren van het 
Rochushofje te zijn die last hebben van de Gluurder. 
Het schijnt dat hij in de gehele buurt actief  is. Om 
deze man te stoppen wil de politie beeld materiaal 
als foto’s en/of  filmpjes waarop hij te zien is dat hij 
staat te gluren. Dat is een van de adviezen van de 
wijkagent. Verder is het belangrijk om bij verdachte 
situaties direct de politie te bellen zodat er een  
heterdaad in zit. 

Het gaat om een jonge man rond de 30 jaar. Sullige 
ogen, een zwarte bril en kort licht haar. Vermoedelijk 
is hij actief  is de avonduren. Loopt dan door onze 
wijk met een zwarte gewatteerde jas aan. 

Deze man moet zo snel mogelijk van de straat  
gehaald worden zodat de rust en veiligheid weer  
terug keert in ons mooie buurtje. En iedereen weer 
met een gerust hart kan gaan slapen. 

Kimberley

Niets vermoedend kom je in het rustige Rochusbuurtje wonen. Een eigen plekje in een van 
de studio’s in het Rochushofje, lekker makkelijk op de begane grond. 
Maar dat fijne wonen hier in de buurt wordt als jonge vrouw zijnde wreed verstoord. Sinds 
een tijdje vinden een aantal bewoners het niet altijd even veilig om hier te wonen. 



• 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 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!

Deze keer waren we zelf benieuwd naar erotisch warenhuis Miranda, sinds 20 april de nieuwe buur  
van De Vlinder op de Geldropseweg.

Het idee voor een interview met Miranda ontstond tijdens  
de laatste redactievergadering. En zonder blikken of  blozen 
stemde ik hiermee toe. En belofte maakt schuld. En dus stapte 
ik op een vrijdagavond net voor sluitingstijd onwennig en niet 
aangekondigd, met enkele oude Rochusnieuws edities Miranda 
binnen. Mijn vragen voor het interview voorbereid en eerlijk 
gezegd ook mijn openingszin. Al mijn vooroordelen vallen weg 
als ik vervolgens de zaak binnenstap. Geen benauwd klein 
zaakje met voornamelijk oudere mannen. Nee een enorme 
zaak met twee vriendelijke verkoopsters.  Als ik ze mijn doel 
van dit bezoekje vertel vragen ze mij de vragen te mailen, daar 
de manager niet aanwezig is. En natuurlijk maak ik meteen  
gebruik van de uitnodiging om de zaak uitgebreid te bekijken. 
Levensechte poppen, opblaaspoppen, allerlei lichaamsdelen, 
honderden dildo’s en heel heel veel andere dingen. Het  
assortiment en de bijbehorende fantasie is overwelvend. Met 
een glimlach loop ik de zaak weer uit. Je hebt groot, groter en 
grootst. Dat geldt voor alle aspecten van Miranda.

Hieronder de antwoorden van het interview welke ik heb  
ontvangen van Peggy Wijnen, de manager van Miranda.

Hoe zijn jullie op het idee te komen om Miranda op de 
Geldrops weg te openen. En wat is jullie winkel trouwens 
verschrikkelijk groot!
We waren op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw 
filiaal in Eindhoven, en kwamen redelijk snel op de gezellige 
Geldropseweg uit. Een perfecte locatie, omdat dit een drukke 
straat is die uitloopt naar het centrum. Ook zitten er op de 
Geldropseweg volop leuke eigentijdse winkeltjes waar we erg 
goed tussen passen. Het grote eigen parkeerterrein voor onze 
klanten is natuurlijk ook een enorm voordeel. 

Hoe kwamen jullie in deze branche terecht?
We zitten al ruim 25 jaar in deze branche. Miranda was voor-
heen een videotheek en is later uitgegroeid tot een erotische 
videotheek en zo weer een stapje verder naar een erotische 
winkel.

Wat is jullie meest verkochte en jullie bijzonderste product?
Ons meest verkochte product is erg wisselend omdat er telkens

weer iets nieuws bijkomt. Maar op dit moment is dat denk ik 
toch wel de Womanizer en de Satisfyer. Een product waarbij 
vrouwen een 100% orgasme garantie krijgen, en dit is echt 
geen verkooppraatje. Waarschijnlijk is dit daarom ook direct 
ons meest bijzondere product. Onze uitgebreide collectie in  
siliconen body’s trekt ook behoorlijk de aandacht doordat deze 
uitgestald zijn zodat klanten deze ook echt kunnen voelen.

Wat is de meeste bijzondere klantvraag die jullie ooit kregen?
Wij krijgen elke dag bijzondere vragen, dat maakt de branche 
zo leuk. Mensen vertellen persoonlijke verhalen en komen bij 
ons echt voor een goed advies. Dit zijn voor ons geen verhalen 
om te delen omdat discretie bij ons vak hoort. Het meest  
bijzondere vind ik persoonlijk toch wel dat we nog steeds  
klanten binnen krijgen die op zoek zijn naar schoenen omdat 
we in het oude pand van de schoenwinkel Verkuilen zitten, en 
deze klanten uiteindelijk tevreden de winkel verlaten met een  
spannend speeltje.

Geven jullie ook workshops?
Ja wij geven ook workshops. We hebben een aparte workshop 
ruimte waar workshops gegeven worden zoals Piemel Pimpen, 
Piemel zeepjes maken en Kutcakes versieren. Maar ook leer-
zame workshops als BDSM voor beginners of  paaldansen.

Hebben jullie zelf nog iets leuks te vertellen?
We hebben genoeg leuks te vertellen, maar het is veel leuker 
om gewoon een keertje langs te komen in onze 600 m2 grote 
winkel. We zijn een toegankelijke winkel, waar je zonder 
schaamte kunt binnen lopen. Ons vakkundige personeel geeft 
je graag advies en helpt je in je zoektocht naar het juiste 
speeltje.

Bij deze wil ik Peggy Wijne van Miranda bedanken voor haar 
uitgebreide reactie. 

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
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De AVG, 
wat moet ik ermee?

Door Bregje van Wetten

Ben jij ook overladen met mails waarin staat dat een bepaalde app haar privacybeleid heeft 
aangepast? Of  je even wil zorgen dat je akkoord bent met alle nieuwe regels en voorwaarden? 
Deze mails zijn het gevolg van een verandering in de wet. De AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) gaat per 25 mei van kracht en vervangt daarmee de Wbp (Wet  
bescherming persoonsgegevens). Met de invoering van de AVG gelden in heel de Europese 
Unie voortaan dezelfde regels op het gebied van gegevensbescherming. En wie zich er niet 
aan houdt, kan fikse boetes verwachten!

In veel opzichten is het goed dat de AVG er is. De Wbp was 
verouderd en voldeed echt niet meer. Denk maar eens aan al de 
gegevens die social media bedrijven van je weten. Weet jij wat 
ze ermee doen? Met wie je ze toestemming hebt gegeven te 
delen?

De AVG is er niet zozeer om zulke bedrijven te verbieden  
gegevens te bewaren. Wel zijn er voortaan strenge voorwaar-
den waar ze aan moeten voldoen voor ze jouw gegevens  
mogen bewaren en gebruiken. Wat dat allemaal inhoudt is echt 
super complex en veel, maar voor jou, als ‘normale burger’  
betekent het voornamelijk dit: je krijgt meer en beter inzage in 
de gegevens die bedrijven van je hebben én wat ze daarmee 
doen. Bovendien krijg je er meer over te zeggen. Bedrijven 
moeten voortaan desgevraagd aan kunnen tonen dat jij  
toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te bewaren 
(zwijgen = toestemmen gaat niet meer op!). En zie je dat graag 
gewijzigd, dan moet het heel eenvoudig zijn om je gegevens 
echt (maar dan ook echt) uit de systemen te laten verwijderen.

Een ander belangrijk aspect is dat bedrijven voortaan ook ver-
plicht zijn heel voorzichtig met jouw gegevens om te gaan. Dat 
wil zeggen: wanneer het gevoelige informatie betreft moet er 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van beveiligde verbin-
dingen en kanalen wanneer men iets deelt met een ander.

Niks mis mee. Toch? Maar de AVG heeft ook een keerzijde 

voor veel bedrijven. Communiceren met collega’s, zakelijke 
partners, of  andere belanghebbenden zal voortaan veel  
moeizamer verlopen. Want als er niet inhoudelijk gesproken 
kan worden via bijvoorbeeld e-mail, of  Whatsapp over een 
klant (of  patiënt), dan duurt samenwerking ineens veel langer. 
Sommige banken bijvoorbeeld vinden de regelgeving zó  
moeilijk na te leven, dat ze ervoor kiezen terug te keren naar de 
brievenpost. Dus geen handige digitale bankafschriften meer, 
maar gewoon weer van die velletjes die je met een perforator in 
een mapje opbergt… 

Als communicatieprofessional ben ik erg verdeeld over het  
onderwerp. Natuurlijk omarm ik openheid van bedrijven over 
hun gegevensbeleid en vind ik het niet meer dan logisch dat ik 
daar zelf  goed zicht op krijg. En als ik op de OK beland en de 
hartchirurg die mij moet redden appt een spoedvraag naar zijn 
collega in een ander ziekenhuis, dan hoop ik dat die hem heel 
snel van wijs advies voorziet. En daarvoor moet hij misschien 
wel weten wie ik ben, hoe oud ik ben en dat ik allergisch ben 
voor latex. Maar dat mag niet (meer)! 

Dus als het betekent dat de bedrijven waarmee ik graag klant 
van ben noodgedwongen terugkeren naar het Stenen Tijdperk, 
dan krab ik mezelf  wel serieus achter de oren. Ik was eigenlijk 
wel blij dat het Rochusnieuws het énige papieren poststuk is 
wat bij mij nog wordt bezorgd...

Rochusbuurt 
WhatsApp groep

De fysieke WhatsApp tegels lagen er al een tijdje. Maar met het leggen van de WhatsApp 
stoeptegels ontstond er blijkbaar niet automatisch een digitale WhatsApp groep. Leon 
Kouwenberg heeft hier per 1 mei het initiatief  voor genomen. Doel is onveilige situaties te 
melden, zodat de Rochusbuurt weer een beetje veiliger wordt. 

Als ik dit schrijf  (8 mei 2018) zijn er inmiddels 81 
mensen lid geworden. De laatste 24 uur zijn er vijf  
mensen bijgekomen en ook weer vijf  mensen ver-
dwenen. Het verdwijnen van een paar mensen heeft 
zeker ook te maken met een melding in de groep 
van een gesprongen waterleiding. Binnen de 
WhatsApp groep ontstond de discussie of  deze 
melding wel of  niet in deze groep hoort. Een beetje 
speurwerk op het internet  (bron https://wabp.
nl/huisregels/) geeft mij een goed beeld waar de 
buurtpreventie groep voor bedoelt is: de buurt 

veiliger te maken door waarnemingen bekend te 
maken. Waardoor mensen in de buurt hierop kun-
nen reageren door bijvoorbeeld naar buiten te gaan 
en contact te maken met de persoon. De bedoeling 
is dat we van de verdachte persoon zijn plannen ver-
storen. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je 
dit veilig kan doen zonder risico’s. Maak bijvoor-
beeld een praatje met de persoon. 

Om deel te nemen aan mijn WhatsApp-groep moet 
je de volgende koppeling openen: 

https://chat.whatsapp.com/
J7SJrJ6v3geI4zgwKSCtpv. 
De koppeling staat ook op de 
facebook pagina van De Rochusbuurt.

Boeven en bandieten: ik zou voort-
aan een andere wijk uitkiezen :-)

Marcel

  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!
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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. 

Spinazie Lasagne 
Benodigdheden:
• 600 gram bladspinazie
• 200 gram kipfilet
• Mini mozzarella 
• Geraspte mozzarella
• Lasagne bladen 
• Tomatenpuree

Bereiding:
• De oven alvast voor verwarmen
•  Snijd de kipfilet in kleine blokjes en bak deze op laag 

vuur. 
•  De blad spinazie ook grof  snijden en deze in een grote 

pan bakken. Het is makkelijk om hiervoor een wok pan 
te pakken en de spinazie per beetje in de pan te doen. 

• Blijf  de spinazie goed omroeren tot alles is gebakken. 
• Snijd de mini mozzarella in plakjes. 
•  Zodra de spinazie en de kip zijn gebakken pak dan de 

ovenschotel. Even invetten en dan kunnen we 
beginnen.

•  Maak een bodem van de spinazie, maar niet alles. De 
helft heb je nog nodig. 

•  Leg de helft van de mozzarella plakjes verdeeld over de 
spinazie en dek het af  met de lasagne bladen.

•  De helft van de kip en daar over heen de tomatenpuree 
en weer afdekken met de lasagne bladen.

•  Doe nu de overige spinazie en de kip er bovenop en 
dan weer afdekken met de lasagne bladen.

•  Nog een laagje mozzarella plakjes en de laatste laagla-
sagne bladen.

•  Nu alles afwerken met de tomatenpuree en de geraspte 
kaas. 

•  20 minuten in de oven op 200graden. 
Ik zeg: ‘Eet smakelijk’. 

Zoete Aardappelsoep
Benodigdheden: 
•  1 Zak zoete 

aardappels
• 3 Teentjes knoflook
• 500ml Bouillon 
• Kookroom 
• Koriander 

Bereiding:
•  Schil de zoete 

aardappels 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 zoete aardappels gaar zijn giet je deze af  en 
voeg deze bij de bouillon in de pan. 

•  Pureer de zoete aardappels 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 serveer klaar. 
•  Voor een extra knabbeltje, voeg wat croutons toe in je 

schaaltje soep

Mijn Guilty pleasure(s)...

Na de fantastische guilty pleasures die al in deze krant 
gepasseerd zijn is het nu mijn beurt om mijn ‘stiekeme 
geneugte’ aan jullie te ontboezemen. 

Voor mij was het onmiddellijk duidelijk, ‘de container song’ 
van Henk Wijngaard staat bovenaan. Helemaal fout en daar-
mee precies goed. 
Een stukje tekst ter herkenning:
“Laat ze gaan, gaan, gaan, geef  die jongens toch vrij baan,
Al gaan ze soms toch niet zo snel,
Douw eens op de rem, denk af  en toe aan hen,
Die containers, en laat ze er door.”

Visualiseer dit even... Prachtig toch hoe Henk in een paar 
zinnen een levendig en herkenbaar beeld schetst?
De container song haalde in 1980 een mooie 11de plaats in de 
Nederlandse top 40 (dat heb ik even opgezocht, dat jullie niet 
denken dat ik dat nog wist). Het was de eerste single die ik 
kocht, opgevolgd door meer ‘verantwoorde’ artiesten als 
Blondie, Japan, the Police en Bob Marley.

Een goede tweede staat Koos Alberts met ‘ik verscheurde je foto’:
“Ik verscheurde je foto
‘K heb je brieven verbrand
In mijn hart moet ik huilen
Maar ik doe nonchalant”
Wat een kippenvelmomentje geeft dat zeg!

Koos bracht dit legendarische nummer uit in 1984 en dat was ook 
de tijd van bands als U2, TalkTalk, OMD, Ultravox, Alphaville en 
artiesten als David Bowie, Tom Robinson en Prince.

Het feit dat Koos Alberts mij kippenvel bezorgde stond  
destijds garant voor een heuse identiteitscrisis, hoe kon ik als 
‘new waver’ toch geraakt worden door het lied van Koos? Ik 
heb het maar angstvallig geheim gehouden, uiteindelijk ook 
voor mezelf. Ik heb het diep weggestopt om het zo maar eens 
te zeggen, en nu komt het allemaal weer boven… 

Groet van Johan
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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, 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:  29 mei, 12 en 26 juni, 10 juli
Rochusbuurt:  7 en 21 juni, 5 en 19 juli

Groene bak
St. Jorislaan:  5 en 19 juni, 3 en 17 juli
Rochusbuurt: 31 mei, 14 en 28 juni, 12 juli

Oud papier
30 mei, 13 en 27 juni, 11 juli

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

IeDer vrIjDAg 17:00 - 20:00 Buut zA 26. meI 2018 - 14:00 - 17:00, repAIr cAfÉzA 2. jun 2018 - 18:00 - 23:00, De Buut eettAfeL

Do 7 en Do 14 junI 2018 - 12:30 - 14:00, WIj eInDHoven InLoop

zA 16 junI, 20:00 - 23:00, 
BuurtBIngo

zo 24 junI, HeLe DAg 
rocHuSrommeLmArKt


