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Lieve buurtgenoten, de redactie van deze buurtkrant komt met slecht 
nieuws. Want volgens de huidige stand van zaken kan de buurtkrant in 
onze ogen niet langer gerealiseerd worden. Daarmee is dit de laatste 
krant van de hand van deze redactie. Wil je weten waarom? Of  wat je zou 
kunnen doen om hier een stokje voor te steken? Lees dan verder..

De redactie bestaat, as we speak uit 6 leden: Paul (opmaker), 
Koert (columnist en interviewer), Johan (interviewer), Marcel 
(interviewer), Frans (geschiedschrijver) en ik (Bregje: columnist, 
samensteller, accountmanager en administratief  medewerker ;-)) 
Tot voor kort was ook Kim nog lid van onze redactie, ze leverde 
elke keer leuke recepten aan! Met ingang van dit jubileumjaar 
-Rochusnieuws bestaat 20 jaar!- heeft Kim ons verlaten, gaat 
Paul ons verlaten na 8! jaar trouwe dienst en moet ook Koert 
pas op de plaats maken vanwege andere activiteiten. 

Maar hoewel er afgelopen weken (nieuws gaat in onze buurt 
soms sneller dan het licht van de copy machine) 2 mensen  
hebben aangekondigd zo nu en dan graag een steentje bij te  
willen dragen, en ondanks de actieve incidentele bijdrage van 
(toch altijd dezelfde) buurtbewoners, is dat niet voldoende om 
deze krant voort te laten bestaan. Wat is daar dan voor nodig?

Opmaker/vormgever
De rol van Paul, als opmaker van dit krantje, is een grote. Het is 
zijn vak dus het gaat hem makkelijk af, maar toch kost het hem 
elke editie ruim twee avonden (dagen?) om de aangeleverde  
bestanden om te toveren naar een drukklare krant. Hij werkt 
met InDesign; een eventuele opvolger moet dus niet alleen tijd 
en engelengeduld hebben, maar ook serieuze skills op het  
gebied van vormgeving. Onze krant wordt gemaakt door vrij-
willigers; er worden geen eisen gesteld aan aangeleverde bestan-
den. De uitdaging die Paul elke editie aangaat is om elke pagina 
te vullen zonder vooraf  ook maar enig idee te hebben wat hij 
gaat aantreffen. Soms levert een oproep één alinea tekst op, 
soms 5 A4tjes. Ga er maar aan staan! Toch deed Paul dit 8 jaar 
lang. We hebben daar als redactie heel veel respect voor en dus 
ook voor zijn keuze om na zoveel jaar te stoppen. Maar zonder 
opvolger zijn wij ten einde raad.

Administratieve kracht
Zoals je in het stukje van het buurtbestuur kunt lezen komt er 
ook wat administratief  geneuzel kijken bij het Rochusnieuws. 
Ik, zei de gek, houd elke dag de mails in de gaten. Ik plaats de 
aangeleverde bestanden op onze Drive (we werken met Google), 
reageer op vragen vanuit de buurt, administreer de plannen  
tijdens onze redactievergadering. Dit is een klus die voor een 
vrijwillige redactie al prima op zichzelf  staat! Omdat ik daar-
naast (liever) columns, teksten en kinderpagina’s aanlever wordt 
het ook mij teveel. Als iemand met administratief  en organisa-
torisch talent (en kennis van Google Drive, Gmail etc) dit van 
mij over wil nemen, zou het weer behapbaar worden voor mij. 
Maar zoals het nu is trek ook ik me terug uit de redactie.

Dat was het dan…

Accountmanager
Het is een groot woord voor een niet al te grote klus in onze 
wijk: sponsoren zoeken. Nou ja.. zoeken.. Eens per jaar worden 
alle adverteerders benaderd (rondje door de wijk) met de vraag 
of  ze willen adverteren in het Rochusnieuws. Van deze  
opbrengsten wordt de krant gedrukt. En iedereen wil wel elk 
jaar, maar het moet toch even gevraagd worden. Bovendien 
moeten er vervolgens facturen uit en ja, ook betalingsherin- 
neringen ;-). Ook dit doe ik nu, maar het kost me naast de  
andere activiteiten te veel tijd. Salestijger gezocht dus!

Redactieleden
Al 2 jaar plaatsen we elke editie oproepen voor nieuwe redactie-
leden. Mensen hoeven niet per se schrijftalent te hebben, ze 
moeten het vooral wíllen. Toch zijn de twee aanmeldingen van 
afgelopen week de eerste 2 in heel lange tijd. Veel mensen geven 
aan ‘wel eens iets te willen doen, maar niet te veel/vaak’.  
Lief, maar daar hebben we niet genoeg aan. Je hoeft niet véél te 
schrijven als redactielid, maar we moeten wel van je op aan  
kunnen! Toewijding is de enige vereiste competentie. We  
brengen 6 edities per schooljaar uit, dus minimaal 6 artikeltjes 
die je bijna geheel naar eigen inzicht mag inbrengen.

Natuurlijk heb je dan ook nog de bezorgers, ‘freelancers’, de 
drukker, de verdeler, de accountant en de gangmakers; voorals-
nog aan hen gelukkig geen gebrek. Maar zonder tenminste  
1 nieuwe aanmelding per bovenstaande functie houdt het 
Rochusnieuws in deze vorm op te bestaan. We vinden dat dood-
zonde en hopen natuurlijk op een wonder! Laat een nieuwe  
generatie maar opstaan en de buurtkrant redden.

Binnenkort houden wij een afscheidsavond en tevens 
overdrachtsavond (als daar sprake van is) in de Buut. Wij 
drinken dan een borrel op Paul en ons laatste krantje en 
kunnen meer informatie verschaffen als er geïnteresseer-
den zijn. Wanneer dat precies is zullen we via de 
Facebookpagina van de Rochusbuurt laten weten. Vertel 
jij het je Facebookloze buurman/vrouw als je dat leest?

Bregje



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

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

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

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

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
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Redactioneel Rochusnieuws 166
Onze buurt heeft een prachtige zomer achter de rug. Maanden achtereen zon,  
heerlijke mediterraanse  temperaturen en zwoele avonden die het deden lijken 
alsof  er nooit een einde aan zou komen.  Een tijd van bezinning ook, zo’n 
lome zomer. Waar sta ik, waar wil ik naar toe? Waar kan en wil ik mijn energie 
in steken?

Tijdens de eerste redactievergadering van dit jubileumjaar bleek menig redactielid 
zichzelf  ook deze vraag te hebben gesteld… met voor het Rochusnieuws op dit mo-
ment een  ongunstige uitkomst.  Dat is natuurlijk niet leuk voor de buurt, maar ook 
dapper en een te respecteren beslissing  die een ieder zelf  te maken heeft.

Wij vragen nu aan jou als lezer en buurtbewoner om ook een afweging te maken: Wil 
ik iets betekenen voor het Rochusnieuws en zo ja, wat lijkt me leuk om te doen? Ben 
je er over uit en wordt het een ja, laat je dan horen! 

Ik wil jullie veel leesplezier wensen met wat weer een leuk krantje is geworden,
Groet van 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
Maartje van den Boogaard

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

Eind November 2018 verschijnt nummer 167 van deze buurtkrant??  
Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met vrijdag 9 nNovember a.s. mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com 

Wat een geweldige 
buurt(krant)!
Een gezellige rommelmarkt vóór de vakantie, een knusse 
Rochuscamping tijdens de vakantie en een spetterend buurtfeest ná de 
vakantie! Maar als dan alle stofwolken weer opgetrokken zijn, volgt de 
kater! De redactie van de buurtkrant heeft moeten concluderen dat het 
zo niet langer gaat. De redactie loopt langzaam maar zeker leeg en ook 
Paul, de opmaker, trekt het niet langer om deze forse klus in zijn eentje 
voor elkaar te krijgen. Vaak is om ondersteuning gevraagd maar die is er 
nooit gekomen. Een onhoudbare situatie, zoals nu blijkt. 

Het bestuur heeft een goed gesprek  
gehad met Bregje, nu de drijvende kracht 
achter de buurtkrant. Wij hebben daarbij 
vooral goed naar haar geluisterd: het 
schrijven van stukjes en het aanleveren 
van kopij is nu niet het grootste  
probleem. Wat er mist is iemand die de 
organisatie op zich wil nemen, contacten 
onderhoudt en potentiele schrijvers  
eraan herinnert de kopij op tijd aan te  
leveren. Daarnaast is natuurlijk een al 
eerder genoemde opmaker keihard  
nodig. Óók kan onze buurtkrant niet 
draaien zonder bijdragen van de adver-
teerders, deze betalen graag maar ook 
dat moet geregeld worden. 

Eigenlijk zijn we dus op zoek naar buurt-
bewoners die de (toekomstige) redactie 
willen versterken in praktische zin. 

Onze vraag is dus eigenlijk niet of  je 
graag stukjes schrijft maar eerder of  je 
over enig organisatietalent beschikt en 
dat in wilt zetten voor ons Rochusnieuws, 
een blaadje waar iedereen met smart op 
zit te wachten om vervolgens op de wc te 
belanden.

Als je wilt weten wat er allemaal komt 
kijken bij het buurtkrantje op je mat, op 
de voorpagina wordt dit allemaal haarfijn 
uitgelegd. Zoals daaruit blijkt kan een 
leuke buurt(krant) niet goed functione-
ren zonder figuren zoals Paul.
Paul, dank voor jarenlang de opmaak van 
misschien wel de oudste maar in ieder 
geval de leukste buurtkrant van 
Eindhoven!

het bestuur

Fietsverlichtings
brigade
De donkere dagen komen er weer 
aan. Het is belangrijk om goed 
gezien te worden als fietser. Helaas 
gebeuren er nog veel ongelukken 
omdat een automobilist u niet ziet 
zonder verlichting.

Tijdens repair-cafe Stratum zal er weer 
een fietsverlichtingsactie gehouden  
worden. In samenwerking met de ANWB 
en met medewerking van rijwielherstel-
lers van Gestel zullen vrijwilligers uw 
fietsverlichting repareren. De reparatie is 
gratis, eventuele benodigde onderdelen 
kunt u met korting kopen bij de stand 
van de gebroeders van Gestel.

Op de laatste zaterdag van oktober is de 
fietsverlichtingsbrigade weer aanwezig.
Zaterdag 27 oktober van 14 tot 17 uur
Locatie: Repair-cafe statum bij de 
Buut in de Rochusstraat.

Kom langs voor een kop koffie en 
steek uw licht 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 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 Naoh door Azza opgeroepen het estafettestokje voor kidstalk over te nemen. 
Hier zijn de antwoorden op onze vragen:

Wie ben je? 
Noah

Hoe oud ben je? 
8 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of 
broertjes? 
Moeder: Saida, vader: Bram, geen 
broers of  zussen

Naar welke school en klas ga je? 
De Talisman groep 5

Wat is je lievelings-
Les: 
Gym
Eten: 
Sushi
Vakantieland: 
Vietnam
Snoep: 
geen
Kleur: 
Lichtgroen
Dier: 
Hond
Tv-programma: 
Boss Baby

Waaraan heb je een hekel? 
Als mijn vader boos op mij wordt om 
niets.

Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal, zwemmen, reizen.

Wat is een goede/slechte 
eigenschap?
Goed in spelling. Kan moeilijk stilzitten

Van welke muziek hou je? 
Elvis Presley en Andre hazes

Vind je de Rochusbuurt leuk om 
in te wonen? 
Ja

Waarom? 
Omdat ik er veel vrienden heb.

Wat wil je later worden? 
Profvoetbaler of  bij de politie

Wie wil je de volgende keer in de 
kidstalk? 
Pieter!

Halloween appelflappen
Ingrediënten
• 1 appel
• 1 eetlepel citroensap
• 2 eetlepels suiker + om te bestrooien
• 10 vellen bladerdeeg
• 1 ei
• snuf  kaneel

Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Schil de appel en 
snijd in kleine blokjes. Voeg 2 eetlepels suiker, 
kaneel en het citroensap toe en meng door elkaar. 
Snijd uit 5 vellen bladerdeeg een iets kleinere 
pompoenvorm en uit de andere 5 vellen een iets 
grotere pompoenvorm. Je kunt ook een mal 
maken van een stuk papier of  karton of  een 
rondje eruit snijden en hier een steeltje aan vast 
plakken. Snijd uit de grotere pompoenvormen ook 
een mond en oogjes. Verdeel de appel over de 
kleinere pompoenvormen op de bakplaat. Leg hier 
de grotere vorm overheen en druk de 
randen goed vast met een vork. Besmeer 
de Halloween appelflappen met een 
losgeklopt ei en bestrooi nog met een 
beetje suiker. Bak ze in ca. 20 min mooi 
bruin en knapperig in de oven.Voeten

Een mier en een duizendpoot hebben een afspraak bij een 
restaurant. De duizendpoot komt een uur te laat. ‘Waarom ben 
zo laat?’ vraagt de mier. ‘Sorry, maar buiten stond een bord 
‘verplicht voeten te vegen’!’

Parachutespringen
Een Irisbuurter gaat parachutespringen. Hij vraagt aan zijn 
instructeur: ‘Als mijn parachute niet opengaat, wat dan?’ De 
instructeur antwoordt: ‘Dan moet je aan het reservekoordje 
trekken. Als die ook niet werkt, moet je aan je tweede koordje 
trekken.’ De Irisbuurter vraagt: ‘En als dat tweede koordje ook 
niet werkt, krijg ik dan een nieuwe parachute?’

Lampen
Jantien en Henk testen de lichten van de auto. Jantien: ‘Doen 
de koplampen het goed?’ Henk: ‘Ja, die branden.’ Jantien: ‘En 
de achterlichten?’ Henk: ‘Ja hoor, die branden ook!’ Jantien: 
‘En de richtingaanwijzer?’ Henk: ‘Jawel, oh nee, ja toch, wacht 
ze doen het wel, oh nee toch niet...’
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Rochus Buurtfeest 1 september 2018
Al een aantal jaren is het vaste prik; één van de eerste zaterdagen na de vakantie vieren we het Rochus-

buurtfeest. Wij, als bestuur, besloten de goede onderdelen van de afgelopen jaren combineren met nieuwe 
input. Met als extra doel: nieuwe mensen bereiken.

Voor mij was het de eerste keer dat ik bij de opbouw ’s morgens 
aanwezig was, samen met een reeks  buurtgenoten voor op-
bouw van de bar, de tent (met dank aan Maarten), het podium 
en tafels en stoelen. Een vast onderdeel bleek een verse aard-
beienvlaai te zijn om de sjouwers vooraf  van een bodem te 
voorzien. Heerlijk! 

Rond 15.00 trapte Danny het feest af met de Zinderende 
Rochus Bingo.
Wie dit nog niet kent; de eerste vrijdag van de maand verzorgt 
Danny een Bingo in het deBuut. Voor weinig geld koop je een 
kaartje waarmee je leuke prijzen kunt winnen, maar nog be-
langrijker, een gezellige avond hebt waar Danny, met hulp van 
familie er iedere keer een feestje van maakt. We wilden iedereen 
vroeg naar de speeltuin lokken, en dat is gelukt. Danny had 
heel veel prijzen verzameld, ook voor de kids, o.a. gesponsord 
door een aantal ondernemers op de Geldropseweg. Samen met 
de interim-assistent Albert wist Danny een ieder op het puntje 
van de stoel te krijgen.

Om 17.00 gaf Danny het podium door aan de band voor 
live-muziek.
Eigenlijk zou Joost ’t Hoen spelen met zijn band, maar helaas 
was de drummer niet in staat om te komen, dus dat houden we 

tegoed. Wellicht volgend jaar? Joost had gelukkig een 2e band 
geregeld. De Brabantse band Lapaloozoo speelde diverse  
covers en trok daarmee menig Rochusbuurtbewoner uit de 
tuin richting de speeltuin. 

De avondmaaltijd werd verzorgd door restaurant het Hoefke. 
Wiro had er, traditiegetrouw met eenvaste hulpgroep, 3 dagen 
voorbereiding op zitten en dat was dan ook wel te merken. 
Zo’n 100 mensen genoten van de Indonesische rijsttafel met 
saté, rendang, sajoer, goelai, atjar en kroepoek.  Selamat Makan. 

We sloten af  met DJ Ruben, die tot ca 24.00 muziek gedraaid 
heeft zodat op het podium weer lekker gedanst werd. Het doel 
‘nieuwe mensen trekken’ is ook gelukt. Zowel uit de hertoghof  
en vanuit de wilgenhof  zijn nieuwe bewoners in de speeltuin 
beland. Wat goede muziek en bingo al niet teweeg kan 
brengen. 
Ik sluit af  met een woord van dank voor Frank en alle  
vrijwilligers die deze avond mogelijk gemaakt hebben.

Ja, denk ik meteen, dat zou leuk zijn!! Lisanne reageert ook en 
vraagt aan mij of  ik het dan mee wil organiseren. Laat ik dit 
eens aanpakken, denk ik en met z’n drieën komen we op een 
avond bij elkaar. Al vrij snel hebben we een goed actieplannetje 
in elkaar gedraaid. Frank regelt bij de gemeente de vergunning, 
ik schrijf  een stukje voor in het Rochusnieuws en Lisanne  
benadert het bestuur; meteen de daad bij het woord voegen. 
En nu maar hopen dat de buurt net zo enthousiast is als wij, 
maar eerst gaat iedereen lekker op vakantie.

Tenten
Op vrijdag 17 augustus is het zover. De buurt vindt het net 
zo’n goed idee als wij gelukkig, want uiteindelijk staan er maar 
liefst tien tenten in de speeltuin! Het ziet er, met de lampjes en 
biertafels niet alleen super gezellig, maar ook als een heuse 
camping uit! Er worden heel veel pannenkoeken gebakken 
voor de kinderen, er gaan er welgeteld 70 stuks doorheen en er 
is verse zelfgemaakte linzensoep.
Spontaan komen mensen de speeltuin in en sluiten er steeds 
meer enthousiastelingen zich aan. Frank (van der Laak) komt 
net die dag terug uit Frankrijk gefietst, je zou zeggen dan ga je 
eerst naar huis, maar Frank zet meteen zijn tentje op in  
de speeltuin! Ook Juul besluit, nadat hij nèt terugkomt van  
vakantie, om zijn puptentje in de speeltuin uit te klappen.

Luchtbedden
Het is een heerlijke levendigheid in de speeltuin, iedereen is  
opgewekt. Er worden luchtbedden opgepompt, biertjes  
gedronken, slaapzakken uitgerold, koelboxen aangesleept, 
vouwstoeltjes uitgeklapt, zaklampen uitgetest en stroopwafels 

uitgedeeld. Er wordt een gezellig vuur gemaakt, achter elkaar 
aangerend, bijgekletst, gespeeld, marshmallows geroosterd,  
geschommeld, muziek gemaakt, gelachen, popcorn gegeten  
en ranja aangemaakt.
En uiteindelijk gaat het lampje bij iedereen uit en wordt er nog 
geslapen. We boffen ontzettend met het prachtige droge weer! 
Sommige campinggasten vinden het toch een beetje spannend 
en belanden uiteindelijk in hun eigen bed, maar het merendeel 
heeft de nacht doorgebracht op dat unieke plekje in de 
Rochusbuurt!

Gebakken eieren
De volgende ochtend worden er door Martien briljante eitjes 
gebakken en Frank zet koffie en thee in De Buut voor iedereen. 
Met korting van de Jumbo op de Geldropseweg hebben we 
ook heerlijke broodjes en beleg geregeld. Het zonnetje schijnt 
en in je pyjama, op dit kampeerterrein, met een kop koffie kan 
het leven heel simpel maar perfect volmaakt zijn! Dan wordt 
het tijd om alles samen op te ruimen en ook dat is geen straf. 
Iedereen praat nog na over hoe gezellig het was en als alle  
tentjes weer keurig uitgeveegd en opgerold zijn, keert de rust 
weer terug in de speeltuin.

Volgend jaar
Ik ben zo blij dat we dit hebben opgepakt, hopelijk is iedereen 
volgend jaar weer van de partij, wij gaan ons nogmaals inzetten 
om er opnieuw een leuke camping van te maken. Wederom het 
laatste weekend van de grote vakantie, van vrijdag op zaterdag. 
Dus parkeer ‘m vast in je agenda!!! Dank je wel allemaal!

Geschreven door Esther Schevers 
met speciale dank voor Frank Metsemakers & Lisanne Aarts.

Via Facebook plaatst Frank (Metsemakers) op 22 mei een oproep:
‘Wordt er nog gezamenlijk gekampeerd in de speeltuin eigenlijk? Zo ja: wanneer?’.

Kamperen in de speeltuin
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Rakelingen (5)
Na onze eerste opgerakelde kaart (1832) pakken we nu de draad weer op in 1882, 

weer aan de hand van een kadastrale kaart. Tot de tweede helft van de negentiende 
eeuw gaan de ontwikkelingen niet zo snel, maar daarna gaat het (met  

stoomkracht...) eigenlijk steeds sneller. 

Noem een dwarsstraat
 De verschillen in ontwikkelingssnelheid blijken bij voor-
beeld uit de inwonersaantallen van Stratum. In 1736 telde de 
gemeente Stratum 62 huizen en in 1791 waren dat er evenveel, 
toen onderdak biedend aan 461 mensen. In 1820 staan er net 
geen 200 woningen/boerderijen (waarvan 21 in Brugeind). 
Met zes tot acht personen per huishouden zou dat neerkomen 
op zo’n 1400 inwoners, maar als de bevolking noemenswaardig 
geleden had onder de napoleontische oorlogen, kan het ook 
best minder zijn. Een telling in 1850 kwam uit op 1423 inwo-
ners, in 1875 waren het er 2213, in 1900 al 4047, en in 1919 bij 
het einde van de gemeente Stratum was het weer bijna  
verdubbeld: 7589. 

 Wat is er sinds 1832 in en om de buurt veranderd? 

 In 1844 wordt het Eindhovens kanaal in gebruik genomen. 
 In 1847 krijgt het oude kerkje (sinds de Franse tijd weer in 
handen van de katholieken) een beperkte uitbreiding, maar het 
blijft een nogal verwaarloosd gebouw. 
 De Geldropseweg is voorbij de Voorterweg doorgetrokken 
langs den Burgh naar Geldrop, en is sinds 1872 verhard. Het 
lijkt erop dat de aanleg van een volwaardige Tongelresestraat 
(althans in Stratum) heeft moeten wachten tot na het vertrek 
van een (langzittende en eigenzinnige) burgemeester in 1868, 
dus tot 1870. 
 In 1859 wordt de blauwververij “opgericht” in een gebouw 
dat later als adres Hoefkestraat 68b krijgt. Uitbreiding vindt 
plaats vanaf  1865, maar dan meer aan of  bereikbaar vanaf  de 
Kerkstraat (StJorislaan). 
 In 1866 bereiken de spoorwegen Eindhoven: vanuit Tilburg 
en door naar Helmond. Ook de lijn naar België sluit in 1866 
aan. Het station en de spoorlijn liggen geheel binnen de  
gemeentes Woensel en Tongelre. In 1874 wordt een  
strook Woensel geannexeerd door Eindhoven, zodat station 
“Eindhoven” nu ook in Eindhoven ligt. 
 Ook in 1866 start Robert von der Nahmer een weverij met 
enkele fabriekshallen aan de Geldropseweg (aangegeven op het 
kaartje). Later zal dat fabriekscomplex uitgebreid worden en 
reiken van de (latere) Hertogstraat tot net over de (latere) van 
Hornestraat. Uiteindelijk zal het geheel bekend worden onder 
de naam EWOFA: Eindhovense Wolstoffen Fabriek. In de 
tweede helft van de jaren 1970 konden de bewoners van 
Hertogstraat 1 vanaf  hun balkon nog op het dak van zo’n hal 
stappen om te zonnen: zonnen in eigen tuin was er niet bij. 
 In 1868 vestigen zich nabij de kerk de zusters van Tilburg in 
een klooster met daarbij een meisjesschool en later een  
gasthuis, waar de straat later zijn naam aan zal ontlenen.  
In 1832 stonden op die plek naast de kerk twee “armenhuizen” 
(in moderne termen: daklozenopvang). 

 Op het kaartje van de momentopname 1882 zijn het 
Rochushofje en de Hoefkedwarsstraat nieuw, al dateren de  
namen van veel later. Een enkele keer verschijnt de naam 
Hoefkezijstraat. 

 Nieuwe bebouwing in 1882 is vooral te vinden aan de twee 
nieuwe straten plus Geldropseweg en Hoefkestraat. Van die 
nieuwe bebouwing (het meeste gebouwd in 1880-81) is inmid-
dels veel gesloopt, maar Hoefkestraat 4 en 6 zijn er nog. 

 Hoefkestraat 1, 3, 5 en 5a (bouw 1881, sloop 2006) stonden 
zuidelijk van de knik in deze straat. Vandaar dat de straat tegen-
woordig begint met de nummers 1a en 1b. Ook gesloopt zjn 
twee rijtjes huizen (van vóór 1882) aan weerszijden van de 
(toen veel smallere) Hoefkestraat ter hoogte van de huidige 
speeltuin. 
 De naam Hoefkedwarsstraat wordt officieel ingetrokken in 
1977. Het gaat dan al niet meer om een straat maar om een  
inrit met loodsen erlangs en met hekken afgescheiden van de 
openbare weg. Sindsdien is nog lang de naam Joep-terrein  
gebezigd, naar de eigenaar Joep Jansen. (Vergelijk het eerder 
genoemde “straatje van Jan van Hout” voor de latere 
Rochusstraat.) Tegenwoordig is de enige herinnering aan de 
dwarsstraat een dichtgetimmerde garagepoort aan de 
Geldropseweg (nummer 72). 
 Van de nu nog bestaande bebouwing dateren nog van vóór 
1882: aan de Kerklaan een vijftal panden waar Strauss er één 
van is (1843 en later), en aan de Dijk “Meerhoff ” (1835) en 
Aquamarijn plus buur (1865). 

Fl SanRagel 

bronnen o.a.:

- kadasterkaart 1882

- (als voorheen) J. Spoorenberg 1994/95 en J. Sicking 1958

-  (kadaster- en andere) data van vóór 1900: B. Hüsken,  

pers. communicatie

Parkeren in de Rochusbuurt: 
de stand van zaken deel drie

INFORMATIEBIJEENKOMST 
Op Maandag 29 oktober 2018 vindt een informatiebijeen-
komst plaats van de gemeente Eindhoven voor belangstellen-
den over de mogelijkheid van betaald parkeren in de 
Rochusbuurt.
Agenda:
18.45 de Buut is open
19.00 - 20.00  Informatieve bijeenkomst met Fleur 

Wouters, beleidsmedewerker gemeente, 
presentatie mbt betaald parkeren, samen 
een collegae. Vervolgens is er de mogelijk-
heid tot het beantwoorden van vragen.

20.00 - 20.15 pauze
20.15 - 22.00  met bewoners onder elkaar de  

gemeentelijke informatie evalueren. 
Iedereen is welkom, uiteraard ook nieuwe bewoners.

Alle bewoners van de Rochusbuurt in de straten zonder  
betaald parkeren, ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief  
voor deze avond van de gemeente. Zie de publicatie hiervan 
verderop in Rochusnieuws.  De gemeente vraagt in principe 
om aanmelding voor 29 oktober voor een bezoekersindicatie. 
Mogelijkerwijs zijn meer informatie-avonden nodig. Iedereen 
is (ook zonder aanmelding) welkom.

TELLING PARKEERPLAATSEN
De werkgroep heeft de openbaar toegankelijke parkeerplaat-
sen geteld van alle straten binnen de Rochusbuurt, (inclusief  
de randstraten zoals de Jorislaan en de Geldropseweg)
We komen uit op 109 parkeerplaatsen betaald parkeren. (in de 
W. van Hornestraat, Hertog Hendrik van Brabantplein, &  
gedeelte Geldropseweg)
En 378 plekken vrij parkeren, (exclusief  de parkeerplaatsen 
achter De Rozentuin, hoek Stratumsedijk/Sint Rochusstraat 
en andere priveparkeerplaatsen)
Totaal telden wij 487 openbaar toegankelijke parkeerplaatsen. 
Daarnaast zijn er 7  parkeerplaatsen voor de slagboom bij de 
Hoefkestraat die mogelijk formeel zouden kunnen worden. 
Als de parkeerhavens weggehaald mogen worden zal dat per 
straat ook extra parkeerplaatsen op kunnen leveren.
De gemeente is inmiddels ook het aantal openbaar toeganke-
lijke parkeerplaatsen aan het tellen is maakt een wijkoverzicht 
van het aantal auto’s. Op basis daarvan kunnen ze het aantal 
vergunningen uitrekenen en zij zullen dit zeker op 29 oktober 
aan de bewoners laten zien.
Er is nu nog geen info over het aantal vergunningen dat de  
gemeente in de Rochusbuurt zal verstrekken in geval van  
betaald parkeren. De Rochusbuurt wordt beschouwd als ‘de 
schil’ en het aantal vergunningen zal daar percentagewijs naar 
berekend worden.  Een buurt kan ook bij ‘het centrum’ horen 
en daarvoor gelden andere percentages.
Het (betaald) parkeerterrein bij de Joriskerk zou door de  
gemeente als overloop gebied ingezet kunnen worden in geval 
van te weinig parkeerplaatsen bij betaald parkeren. Hetzelfde 
principe dat nu wordt toegepast bij het Hertog Hendrik van 
Brabantplein, dat overloop heeft met parkeervergunningen aan 
de Bomanshof.

INFO & VRAGEN MBT BETAALD PARKEREN.
De volgende vragen zijn reeds gesteld of  leven in de buurt:
–  Hoe weet je of  je recht hebt op een 1e en/of  2e vergunning? 

(Voor een derde auto zal geen vergunning verstrekt 
worden).

–  Hoe weet je of  er, naast het aantal te verstrekken 1e en 2e  
vergunningen, voldoende plaats is voor je bezoekers via de 
betaalde  bezoekersregeling? ( De bezoekersregeling wordt 
bij betaald parkeren aan iedereen die dit aanvraagt verstrekt. 
(Tegen betaling via app of.kraskaart).

–  Hoe kan dat gebruik berekend worden, evenals het dubbele 
gebruik van de parkeermeters?

–  Kun je een auto op naam van je werkgever, of  geleased,  
parkeren met een vergunning? Of  valt die auto onder de  
betaalde bezoekersregeling?

– Plaatsing container voor huis? Hoe werkt dat?

TOT SLOT
De notulen van de informatieavond 29 oktober zullen gemaakt 
en verspreid worden, via het Rochusnieuws of  digitaal. Dat zal 
de laatste informatie zijn die wij de buurt kunnen verstrekken 
ten aanzien van al dan niet betaald parkeren.
Normaal gesproken organiseert de gemeente pas een  
infoavond pas als er betaald parkeren is aangevraagd.  Voor de 
Rochusbuurt hebben ze een uitzondering gemaakt. 
Vragen en tips vooraf  aan 29 oktober? De werkgroep  
beantwoordt ze graag.
Rochusnieuws@gmail.com (t.a.v. Lida Calis)

Namens de werkgroep, Lida Calis

Graag informeren we u over het vervolg van bovenstaand onderwerp.



• 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’
Hierbij deel 2 van het gesprek met een kattengedragsdeskundige.

De meeste katten zullen gechipt zijn. Maar wanneer weet je 
nu of een kat weggelopen is en zijn huis kwijt is en die je dus 
beter naar de dierenarts of asiel kan brengen om zijn of haar 
chip met  adresgegevens uit te laten lezen?
Da’s een lastige! Chippen is bij honden verplicht maar bij kat-
ten niet... en er zijn nog steeds veel ongechipte katten in 
Nederland. En omdat in Nederland katten (gelukkig) vaak vrij-
elijk naar buiten mogen, kunnen ze hun eigen gang gaan. 
Sommige katten zijn zo ontevreden over hun huis dat ze op 
zoek gaan naar een betere plek. Andere katten worden door 
hun eigenaars gedumpt, omdat ze lastig zijn of  onzindelijk of  
omdat de eigenaars op vakantie gaan. Dit klinkt triest maar het 
gebeurt echt! Katten verdwalen maar hoogst zelden. Ze heb-
ben een uitstekend gevoel voor richting en hechten zich heel 
erg aan hun eigen territorium. Alleen als mensen verhuizen en 
hun kat meenemen, kan het soms voorkomen dat de kat terug 
wil lopen naar z’n oude huis en onderweg verdwaalt.

Als er een aantal dagen een kat in je tuin zit (zie ook onze eigen 
ervaring zoals beschreven bij je eerste vraag) dan zou het een 
kat kunnen zijn die op zoek is naar een nieuwe plek. De enige 
manier om hierachter te komen, is om bij de dierenarts te laten 
controleren of  het beestje is gechipt. En zelfs als de kat gechipt 
is, blijkt het nog vaak lastig te zijn om de eigenaar te achterha-
len. Eigenaars
moeten nml. zelf  bij de verschillende chip-databases in 
Nederland hun adres achterlaten.

Als een aangetroffen kat niet gechipt is, of  als de chip niet aan 
een eigenaar is gekoppeld, dan belandt zo’n kat vaak in het 
asiel. Daar wordt het dier 14 dagen lang als “gast” gehuisvest 
voor het geval er toch een eigenaar gevonden wordt. Na deze 
14 dagen mag het asiel de kat ter adoptie gaan aanbieden.

Dus mijn advies aan iedere katteneigenaar is: chip je dier en 
houd je adresgegevens bij de verschillende chip-registraties 
actueel.

Je schreef in je mail dat je werkt met een soort therapieplan 
bij gedragsproblemen van een kat. Kun je hier een voorbeeld 
van geven en ook hoe dit therapieplan uiteindelijk heeft 
uitgewerkt.
De meeste mensen die mijn hulp vragen hebben een probleem 
met de (on)zindelijkheid van hun kat. De kat sproeit, plast en/
of  poept op ongewenste plekken in huis. En omdat het huis 
langzaam maar zeker begint te stinken, willen mensen dat zo-
iets wordt opgelost.

Helaas bestaat er geen magische formule die altijd helpt bij dit 
soort gevallen. Onzindelijkheid kan vele, vele oorzaken heb-
ben en dat is mede de reden dat de opleiding 3 jaar duurt ;-). 
Om een onzindelijkheids-probleem op te lossen adviseer ik de 
mensen altijd om eerst naar de dierenarts te  aan om een medi-
sche oorzaak uit te sluiten. Als de kat gezond is verklaard ga ik 
kijken of  ik kan helpen. Hiervoor ontvangen de mensen een 
uitgebreide vragenlijst over hun kat, en breng ik een bezoek 
aan het huis om het probleem te bekijken en te bespreken. Op 
basis van wat ik heb gehoord en gezien, stel ik een therapieplan 

op om het probleem aan te pakken. Eigenaars moeten daar ac-
tief  mee aan de slag, want alleen als zij een aantal zaken in hun 
huishouden veranderen, zal het probleem op te lossen zijn. Ik 
kan gelukkig wel beloven dat als de eigenaars mijn aanbevelin-
gen uitvoeren, de onzindelijkheid nagenoeg altijd op te lossen 
is!

Een mooi voorbeeld is een Main Coone die onzindelijk werd 
toen hij ongeveer een jaar oud was. Tot die tijd ging hij keurig 
op de bak maar naar mate hij ouder werd, plaste en poepte hij 
er steeds vaker naast. De oplossing voor dat geval bleek vrij 
eenvoudig: de kat was simpelweg zo groot geworden dat hij 
niet meer op de bak paste ;-) Deze eigenaars hadden een kat-
tenbak van een gemiddelde afmeting, met een kap en een deur-
tje. Maar Main Coones worden zo groot als ze volwassen zijn 
dat ze echt een XXL-bak nodig hebben, liefst zonder kap zodat 
hun lange vacht nergens tegenaan komt. Met een nieuwe kat-
tenbak was het probleem opgelost.

Maar niet alle problemen zijn zo eenvoudig op te lossen. 
Bijvoorbeeld problemen met katten die aan kabels in huis kna-
gen, of  die textiel en leer opeten zijn echt lastig! Gelukkig is 
ook hier meestal verbetering te boeken, maar moeten de eige-
naars daar meer voor doen.

Heb je zelf nog interessante zaken of tips waar je even bij stil 
wilt staan?
Mijn belangrijkste tip is een cliché: “bezint, eer gij aan huisdie-
ren begint”. Het is hartstikke leuk om een dier te nemen, maar 
denk er van te voren goed over na of  je je huishouden hier wel 
voor kunt en wilt omgooien. Dat geldt niet alleen voor katten, 
maar ook voor honden, konijnen, cavia’s, noem maar op. Een 
kat wordt tegenwoordig makkelijk 18 jaar oud en al die tijd zul 
je rekening moeten houden met deze huisgenoot! Daar staat 
tegenover dat huisdieren enorm ontspannend kunnen werken. 
Huisdieren hebben geen agenda en geen mobiele telefoon. Ze 
zijn er altijd en ze zijn nooit chagrijnig. Het is medisch bewezen 
dat het aaien van een dier bloeddrukverlagend en stres vermin-
derend werkt, dus daar kunnen wij drukdrukdrukke mensen 
ons voordeel mee doen.

Tenslotte: heb je een probleem met je kat? Wacht dan niet te 
lang met het zoeken van hulp. Hoe sneller een probleem wordt 
aangepakt, hoe groter de kans is om het helemaal op te lossen. 
En daar heb je dan als eigenaar nog jaren plezier van!

Bij deze wil Pien Voortman bedanken voor haar uitgebrei-
de advies.
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Running Dinner ACTIE!
!!SOULFOOD with  

SOULMATES!!
Wanneer je een nieuwe deelnemer  
aanmeldt (die nog nooit mee heeft  
gedaan) ontvang je (minimaal) één  

!GRATIS! consumptie!

Het idee achter Running Dinner is dat je aan tafel zit met 
buurtgenoten die je wellicht niet eens kent, in een huis waar je 
nog nooit binnen bent geweest. Je weet van tevoren niet bij wie 
je aan tafel belandt. 

Het Running Dinner bestaat uit een voor-, hoofd en nagerecht. 
Van tevoren krijg je te horen welk gerecht jij/jullie mag/mogen 
maken. Is het een voorgerecht dan wacht je thuis op je gasten 
(+/- 4). Is het een hoofd- of  nagerecht dan krijg je thuis een 
berichtje waar je verwacht wordt voor het eten van het voorge-
recht. Hierna wordt door de gastheer/-vrouw de envelop  
geopend met daarin de adressen waar jij/jullie naar toe gaan 
voor het hoofdgerecht. Sommigen gaan naar huis, anderen 
gaan naar een nieuwe spannende locatie.

Na het hoofdgerecht volgt een nieuw bericht voor het nage-
recht. En we eindigen altijd met een borrel op een ‘geheime’ 
locatie.  Je zit steeds met andere mensen aan tafel en dat maakt 

het nou zo leuk en verrassend. Het maakt ook niet uit of  je van 
goede culinaire huize komt of  helemaal niet; het gaat om de 
gezelligheid.
Het thema van deze editie is: Soulfood
Het inschrijfgeld is 5 euro pp.
Aanmelden of  informatie nodig? Mail dan naar:
rrd040@gmail.com

Voor de inschrijving willen we graag de volgende gegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, email
Het aantal personen dat mee doet
Voedsel allergieën / -restricties (maar zet je dieet als het 
enigszins kan een avondje opzij…)

Inschrijven is mogelijk tot 21 oktober, hopelijk ben je erbij!
Groetjes (en tot de 3e)

Bert, Ellen, Rick, Yolande en Maaike

Rochusbuurt op weg naar 
 de Klimaatdoelen

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van 
broeikasgassen in 2030 en 95% in 2050 dan in 1990. Het belangrijkste broeikasgas is CO2. 
Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Hoe ver zijn we hiermee in de 
Rochusbuurt? Wie zijn er al begonnen 
met het verduurzamen van hun woning? 
Deze vraag bracht mij ertoe om een  
wandeling te maken door onze buurt 
voor een snelle inventarisatie van het 
aantal huizen met zonnepanelen op het 
dak. Ik telde ruim 15 huizen waarbij ik 
moet opmerken dat ik natuurlijk niet 
overal de achterkant kon zien. Er zullen 
er dus beslist meer zijn. Een mooi begin, 
lijkt me, maar dat moeten er natuurlijk 
nog veel meer worden.

Bij een van de huizen waar de zonnepa-
nelen op het plat dak liggen heb ik 

aangebeld. Ik heb aan Barbara van 
Gemert gevraagd wat haar heeft doen 
besluiten om zonnepanelen aan te  
schaffen. Barbara antwoordde dat  
zonnepanelen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het verbeteren van het  
klimaat maar ook dat het voordelig in de 
portemonnee is. Op de meter kun je 
concreet zien wat de opbrengst is en het 
snorren van deze meter maakt dat ik heel 
tevreden ben over mijn investering, aldus 
Barbara. We liggen allemaal onder de 
zon in de Rochusbuurt, zonne-energie is 
er gewoon en je benadeelt niemand door 
het te gebruiken!

Behalve het plaatsen van zonnepanelen 
zijn er nog veel meer manieren te  
bedenken om onze huizen en onze buurt 
duurzamer te maken. Er zijn vast  
buurtbewoners die hierin initiatieven 
hebben ondernomen (bijv. warmte-
pomp, isolatie etc.). Deze mensen wil ik 
graag uitnodigen om te reageren en ons 
iets te vertellen over hun activiteiten.  
Wie heeft er ideeën om onze buurt  
duurzamer te maken? 

Wordt vervolgd...
Gerda

In oktober en november in de 
Wilgenhof, Gasthuisstraat 1.

In woonzorgcenta als Wilgenhof  bevin-
den zich de meest prachtige levensverha-
len en wijsheden, die te vaak verborgen 
blijven. Door middel van spontaan bij de 
bewoners aan te bellen komt de stads-
dichter van Eindhoven Jessica Bartels, 
met deze verhalen in aanraking en trans-
formeert ze tot gedichten. De kunstenaar 
Elke Veltman wil deze gedichten laten 
verschijnen in de buurten om de residen-
tie, om ze te onthullen aan de buurtbewo-
ners en op die manier de drempel tussen 
deze buurten en de Wilgenhof  te 

verlagen. Midden in de nacht verschijnen 
gedichten, plots zoals paddenstoelen uit 
de grond schieten, en verlichten het 
straatbeeld. Ze zijn te lezen op grote lam-
penkappen die over lantaarnpalen zijn ge-
plaatst. Deze kokers van textiel worden 
door Elke Veltman en met hulp van  
bewoonsters van de Wilgenhof. d.m.v. 
handwerk van tekst voorzien. Uit deze  
gedichten van Jessica Bartels, spreekt de 
kracht van ouderen, de rijkdom van hun 
levensverhalen. Ze verwonderen en  
maken nieuwsgierig. De lampenkappen 
blijven 1 a 2 dagen in oktober hangen en 
verschijnen daarna weer in een andere 
buurt. Op deze manier wordt er een 

verbinding gelegd met Wilgenhof  en de 
wijken rondom dit woonzorgcentrum. 
Lichterbij is een project ontwikkeld door 
CKE en Vitalis Wilgenhof  samen met de 
kunstenaar Elke Veltman en de stads-
dichter Jessica Bertels. Lichterbij is te zien 
op het Kom erbij Festival. In 2018 vinden 
er, verspreid door t land tien speciale 
Kunst en Cultuur “Kom erbij Festivals” 
plaats, o.a in Eindhoven. Vanuit kunst en 
cultuur willen zij bijdragen aan effectieve 
interventies tegen eenzaamheid en een 
krachtig middel zijn om de spiraal van 
eenzaamheid te doorbreken. Lichterbij is 
mede mogelijk gemaakt door Coalitie 
Erbij en VSB fonds.

Lichterbij levensgedichten, in de Wilgenhof

Rochus Running Dinner 2018
Zaterdag 3 november

Lijkt het je leuk om meer mensen in de buurt te leren kennen? Eens bij je buren binnen te kijken?  
Of  met je nieuwe achterburen een hapje te eten? Grijp je kans met Running Dinner!
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Rochus Culinair... Een laatste (avond)maal?Sri Lanka in de Buut
Tijdens onze vorige Buut Eettafel was er enthousiasme onder een aantal buurtgenoten 
om de uitdaging aan te gaan als ‘chefkok’. Belangrijkste voorwaarden om chefkok te 
zijn, zijn plezier hebben in koken en een aantal leuke recepten hebben die je wilt koken 
voor een grotere groep.

John twijfelde nog, en ging thuis aan de slag. Yolanda smulde 
mee van zijn onzekerheid die hij haar thuis voorschotelde. Zijn 
witte hart ligt bij de Sri Lankaanse keuken. Yolanda’s hart ligt 
bij John, want hij zette haar de lekkerste dingen voor als  
testcase voor de Buut Eettafel. Toen werd het ei gelegd en de 
knoop doorgehakt. 1 december gaat John voor ons en met ons 
de keuken in.

Wat gaan we doen op 1 december, samen met John? Zoals  
iedere chefkok, mag hij de lijnen uitzetten, het menu samen-
stellen, de produkten kiezen en het afsmaken. Het kookteam, 
meestal een mens of  4-5, zorgt voor de voorbereiding als  
inkoop, materiaal om te koken en van te eten, aankondiging etc. 
Op zaterdag 1 december gaat het team samen met John aan de 
slag. Rond 14u komen we samen in iemands keuken, en de  
Mis-en-Place wordt gedaan. Dwz het snijden, het wassen,  
marineren, etc. Het dessert wordt gemaakt door één of  twee 
mensen, de opmaak van het voorgerecht wordt besproken, en 
de gerechten gemaakt. Het moet snel gaan. De afwezigheid van 
een professionele kok is merkbaar; er worden foutjes gemaakt 
en mislukkingen geproefd (in de keuken van ôs moeder waren 
dat vaak de snoepbites die mij toevielen). Er wordt veel  
gelachen, hard gewerkt en gesjouwd. Tijdens het koken is al 
Frank druk met de voorbereidingen in de Buut. Tafeltjes  
worden geschikt en opgemaakt, bier en wijn gekoeld en de 
chafing dishes (zie google) klaargezet en gevuld.

Om 17u loopt de spanning op in het kookteam. De chefkok 
begint de druk te voelen. Alle gerechten staan nu klaar om 
afge(s)maakt te worden. De ovens en de gasvlammen staan vol 
open, de koelkast koelt het dessert. Rond 17.30u gaan de eerste 
van het kookteam naar de Buut en nemen zoveel als kan al mee. 
Om 18.00u gaan de deuren open en de eerste bezoekers kiezen 
hun (vaste) plek. Iemand die kan rekenen (6.50, 13.00, 19.50, 

26.00, etc) int het geld voor het eten. Afrekenen van de drank 
doet iedereen voor zichzelf. Om 18.15u komen de warme  
gerechten de Buut binnen; de geuren vullen de ruimte. Iedereen 
wordt hongerig van enthousiasme.

Om 18.30u staat het kookteam gepositioneerd achter de bar en 
de chafing dishes en wordt de eettafel geopend met een  
inleiding op het menu, ‘Welkom buurtgenoten’. De bordjes 
met voorgerecht worden uitgeserveerd door iedereen die zin 
heeft om mee te helpen. Tussendoor worden de borden  
gewassen door iedereen die dat kan, waarna we weer verder 
gaan naar de volgende ronde. De afsluiting valt samen met een 
opgeruimde en afgewassen Buut, waarna de na-borrel nog 
wordt geschonken en geklonken wordt op het plezier van de 
kookdag en de complimenten van de eters.

Spreekt je dit verhaal aan, en wil je meekoken als koksmaatje 
of  chek-kok? Laat het me weten. Wil je eten en afwassen ;-), 
meld je dan gewoon aan op buuteetafel@gmail.com
Voor €6.50 eet je mee. Leuk als je komt!
Ik zelf  ben ook benieuwd naar de smaken die John ons brengt. 
Tot 1 december!

Koert

Ik neem het stokje (of  vorkje) voor deze laatste maal over van Kimberley die ons sinds enkele jaren entertainde 
met smakelijke  recepten voor de kleine portemonnee. Ik moet zeggen dat ik bij het kiezen van  een recept geen 

enkel moment aan de kosten gedacht heb, dus wellicht vinden jullie mijn recept te prijzig, waarvoor excuses.

De inspiratie voor mijn recept is Peru, het land waar ik met 
mijn gezin deze zomer doorheen reisde. Peru staat bekend om 
zijn vele soorten aardappels maar misschien nog wel meer om 
de vele varianten waarin cavia en alpaca bereid worden. Om jul-
lie niet tegen me in het harnas te jagen heb ik maar besloten 
deze vleesvarianten  buiten beschouwing te laten en houd ik 
het bij rundvlees.
Het gerecht heet Lomo Saltado en hoewel ik geen groot vlees-
eter ben vond ik het erg lekker. Het is simpel om te maken dus 
dat is mooi meegenomen.

Lomo Saltado
Gerecht voor 2 personen / Boodschappenlijstje:

1.  Verwarm de oven voor op 200 °C. Was de aardappelen en snij 
ze in dikke frieten. Bedek een bakplaat met bakpapier en leg 
hierop de frieten. Besprenkel met de helft van de olijfolie en kruid 
met peper en zout. Zet 25 minuten in de oven.

2.  Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing.
3.  Pel en snij de rode ui in partjes. Snij de gele paprika in reepjes. 

Snij de chilipeper in twee en schraap de zaadjes eruit met een 
koffielepel. Snij heel fijn. Pers de knoflook. Snij de tomaat in 
partjes. Pluk de blaadjes koriander.

4.  Snij de rundersteak in reepjes en kruid met peper, zout en komijn.
5.  Verhit de rest van de olijfolie in een grote pan of wok en bak de 

reepjes rundersteak kort op hoog vuur. Schep  het vlees uit te pan.
6.  Doe nu de ui, paprika, knoflook en chilipeper in dezelfde pan (als 

je niet van pikant houdt, voeg dan wat minder toe). Laat 2 
minuten bakken op een matig vuur.

7.  Doe het vlees terug in de pan, voeg nu de tomaat, sojasaus en 
wittewijnazijn toe en laat nog 1 minuut bakken. Kruid eventueel 
bij met zout.

8.  Serveer de lomo saltado door het boven op de ovenfrieten te 
scheppen, daarnaast de rijst en overstrooi alles met koriander.

9. Smakelijk!
Johan

Weg wip wap
Door Bregje van Wetten

Ik woon aan de speeltuin. Vanuit de slaapkamers van de kinderen hebben we mooi zicht op het hele veld.  
Dat is handig met drie kleine kindjes, want zelfs in een speeltuin met hek moet je ze een beetje in de gaten 
houden.. Bovendien staat onze poort nagenoeg altijd open, want ja: die doen ze achter hun kont niet dicht. 
Vanuit onze keuken heb ik dan precies zicht op de kattenba..uuh zandbak.

Er is dan ook weinig wat me ontgaat in de speeltuin. Een aan-
geboren nieuwsgierig karakter helpt daaraan mee. Als er spul-
letjes achterblijven weet ik meestal van wie het is, en als kinderen 
verstoppertje spelen verraad ik de grote aan de kleintjes ;-)

Toch gebeurde er onlangs iets in de speeltuin wat mij, maar ook 
mijn (nieuwsgierige buren) VOLLEDIG is ontgaan: de wip 
verdween. Het grote, rode gevaarte met blauwe veer, waar elke 
dag veel kindjes alleen of  met tweeën op zaten, was van het ene 
op het andere moment verdwenen. Geen mens wist waar naar-
toe! Het leek alsof  het in de nacht moest zijn gebeurd (in de 
introductieweek voor studenten, dus al geen rustige periode) 
en daarom vermoedden we dat studenten misschien een ludie-
ke grap hadden uitgehaald. Onwaarschijnlijk; want het zand 
was keurig gladgestreken en het ding moet toch minstens met 
een klein loadertje uit dat zand zijn geschept. Telefoontjes naar 
de gemeente leverde niets op, maar geruchten gingen dat de 

wip wap toch echt door autoriteiten was verwijderd. 
Toekomstplannen onbekend. Zou er ooit een nieuwe wip wap 
komen?

Een goede week later werden we uit ons lijden verlost. Nou 
ja… er stond -ineens- een nieuwe wip. Lelijk! Maar dat is slechts 
een smaakkwestie natuurlijk. Vervelender is dat het ding niet 
geschikt is voor de allerkleinsten; ze komen er niet op. En de 
grotere kindjes krijgen hem alleen in beweging door erop te 
gaan staan! Daar komen ongelukken van. Typisch gevalletje  
design van lik me vestje door iemand die nog nooit een kind 
heeft ontmoet. En dus houd ik, vanuit onze keuken en  
slaapkamers een oogje in het zeil en een pak pleisters in de  
aanslag ;-) 

Dag mooie, fijne oude wip wap! Jammer dat je weg bent.

•  400 g vastkokende 
aardappelen

• 150 gram witte rijst
• 1 rode ui
• 1 gele paprika
• 1 rode chilipeper
• 2 teentjes knoflook
• 1 tomaat

• 10 g koriander
•  300 g rundersteak  

(liefst sirloinsteak)
• 1 kl komijn
• 2 el sojasaus
• 2 el olijfolie
• 1 el wittewijnazijn
• peper en zout
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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, 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:  16, 30 oktober en 13, 27 november
Rochusbuurt:  11, 25 oktober en 8, 22 november

Groene bak
St. Jorislaan:  9, 12 oktober en 6, 20 november
Rochusbuurt: 4, 18 oktober en 1, 15 november

Oud papier
3, 17 en 31 oktober, 14 november

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.

 
 

 

 

 

ElkE Vrijdag: Buut Vrij Vanaf 17.00 uur mét soEpElkE dondErdag t/m 25 oktoBEr: WijEindhoVEn inloop Van 12.30 tot 14.00 uur
dondErdag 25 oktoBEr: afschEidsBorrEl WijEindhoVEn Vanaf 17.00 uurVrijdag 5 oktoBEr:Buu(r)tBingo Vanaf 20.00 uur

ZatErdag 20 oktoBEr En ZatErdag 17 noVEmBEr:
humanistisch café Vanaf 15.30 uurdinsdag 23 oktoBEr:rEdactiEVErgadEring rochusniEuWs Vanaf 

20.00 uur

ZatErdag 27 oktoBEr:rEpaircafé mét fiEtsVErlichtingsactiE Vanaf 
14.00 uur
ZatErdag 24 noVEmBEr:rEpaircafé Vanaf 14.00 uur
maandag 29 oktoBEr:informatiEaVond (BEtaald) parkErEn Vanaf 
18.30 uur

ZatErdag 3 noVEmBEr:running dinEr

maandag 5 noVEmBEr:BEstuursVErgadEring Vanaf 20.00 uur

agenda buurtactiviteit
en

de Buut is be
schikbaar v

oor 

vergadering
en en activi

teiten. 

Info: rochusbuurthuis@gmail.com


