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Een paar jaar geleden heb ik een 
reanimatiecursus gedaan bij het 
Rode Kruis. Ik heb dat gedaan 

omdat ik eigenlijk niet goed wist wat ik 
moest doen als iemand in mijn directe 
omgeving een hartstilstand zou krijgen, 
behalve snel 112 bellen. Na de cursus 
van een halve dag heb ik gekeken of  
het mogelijk was om een AED aan te 
schaffen; liefst 1 die voor iedereen in 
de omgeving bereikbaar zou zijn. Maar 
de prijs viel me nogal tegen. Ik heb 
me toen ook meteen aangemeld als 
‘burgerhulpverlener’ bij hartslagNU.nl.

Inmiddels heb ik mijn AED certificaat 
verlengd na een opfriscursus reanimeren 
via mijn werk afgelopen maart en 
kwam ik tijdens het googlen de actie 
BuurtAED.nl tegen. Met crowdfunding 
zou een groot deel van een AED (Philips 
HeartStart FRx AED) met buitenkast 

én onderhoudscontract voor 5 jaar 
bijelkaar gebracht kunnen worden. Een 
deel van het bedrag wordt door Philips 
bijgelegd. Super idee dacht ik zo. Na 2x 
flyeren in de buurt, een kleine toelichting 
op de jaarvergadering in De Buut  is 
de crowdfunding actie van BuurtAED 
succesvol verlopen dankzij alle donaties!

We krijgen een AED!! 
En nog beter nieuws; we krijgen er twee! 
En ook nog een reanimatiecursus voor 
24 mensen!! De tweede AED en de 
reanimatiecursus komen via een landelijke 
actie van het Rode Kruis en Radio 3FM. 
Ik heb me er heel lang geleden voor 
opgegeven, denkend dat deze buurt niet 
in aanmerking zou komen (we voldeden 
niet aan de eisen in eerste instantie, maar 
na een toelichting ineens toch wel). Maar 
we hebben er dus toch nog 1 en erg fijn 
ook de kans om nog 24 mensen een 
reanimatiecursus aan te bieden (of  hun 
reeds behaalde certificaat te vernieuwen) 
en dus 24 Burgerhulpverleners erbij te 
krijgen in de Rochusbuurt! Met 2 AED’s 
die binnenkort komen is de discussie 
‘waar komt die AED dan te hangen’ ook 
meteen uit de lucht, wat mij betreft: één 
AED bij De Buut aan de gevel en de 
andere AED bij mij op de Romerohof. 
24 uur/7 dagen, altijd te gebruiken in 
geval van nood.

De levering van de AED’s heeft wat 
vertraging opgelopen omdat er tijdelijk 
geen voorraad was. Maar als het goed is 
krijgen we binnen nu en een paar weken 

BuurtAED actie geslaagd: 
AED voor de Rochusbuurt!

De cruciale 
tijd bij een 
hartstilstand 
is de eerste 6 
minuten. Hoe 
sneller iemand 
gereanimeerd 
wordt, hoe groter 
de kans op leven 

de AED’s en buitenkasten en kunnen we 
ook een plan maken voor de cursus.
 
Via Facebook heb ik al een klein 
lijstje van geïnteresseerden die willen 
leren reanimeren / certificaat willen 
vernieuwen, maar er zijn nog plaatsen 
over! Heb je interesse? Stuur me een 
mailtje o.v.v. AED cursus Rochusbuurt. 
Ook de mensen die via Facebook al 
interesse getoond hebben zou ik graag 
willen vragen me een mailtje te sturen. 
Kinderen vanaf  14 jaar kunnen zich ook 
aanmelden. Dan maak ik een lijstje en 
zodra het allemaal nog concreter wordt, 
plannen we een datum voor de cursus. 
Hiervoor zoek ik ook nog een locatie; 
wellicht de gymzaal van de Hasselbraam? 
Ik hoop dit voor de zomervakantie te 
realiseren.
 
Wil je weten wat het precies inhoudt  
om burgerhulpverlener te zijn? Check 
hartslagnu.nl. Heb je nog vragen of  
wil je je aanmelden, mail me gerust: 
judithvanoverbruggen@gmail.com.

Judith 

én leven met minimale schade. Voor 
de professionele hulpverlening is 
het vaak lastig om binnen deze tijd 
bij een slachtoffer aan te komen. Als 
burgerhulpverlener start jij in die 
kritieke minuten de eerste hulp op.
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Colofon
Immers is het - vinden wij - belangrijk 

in contact met anderen in de wijk te 
zijn. En te blijven. Naast de krant 

hebben we hiervoor inmiddels ook 
apps en groepjes, zoals de Rochusbuurt-
Facebook-groep, de app Nextdoor maar 
ook meer onbekende apps zoals WeAlert 
om met elkaar te communiceren. 
En voor contact met de gemeente maken 
we gebruik van de BuitenBeter-app of  
de Woonoverlast-app. Heb jij deze al 
geïnstalleerd op je mobiele telefoon? 
Of  ben je in de WhatsApp-groep van 
de wijk? Ik kan me voorstellen dat niet 
iedereen al deze mogelijkheden kent. 
En dat er nog andere apps, groepjes, 
contactmogelijkheden e.d. zijn die ik 
(nog) niet ken. Juist daarom is het ook 
goed om regelmatig te informeren wat 
er allemaal is. Zo kun je elkaar helpen 
en steunen. “Van je buren moet je het 
hebben!” Toch??!! 
Maar naast al die digitale kanalen en 
portalen is het natuurlijk nog veel 
belangrijker om persoonlijk met elkaar in 
contact te blijven, zeker ook om elkaar te 
kunnen helpen. Dus, misschien sta ik één 
dezer dagen bij jou voor de deur. Ik wil 
namelijk een hogedrukreiniger lenen om 
mijn houten vlonder schoon te spuiten. 
Wie weet, kan ik hulp uit de buurt 
krijgen. En met een persoonlijk contact 
is dat het mooist. 

Tot snel dus!

Dit is al weer de tweede editie van de 
hernieuwde Rochuskrant. We zijn 
echt trots en blij dat wij wederom 
erin geslaagd zijn, een krantje met 
veel verschillende artikelen, teksten 
en nieuws voor jou samen te stellen.
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Maar op dit moment heb ik last van 
een writers block. Een Rochus 

block. En nou hou ik van elke blok

Sinds twee jaar schrijf  ik elke 
editie van het Rochusnieuws 
een column. Niks spannends, 
gewoon een stukje over het wel 
en wee in de wijk maar met een 
randje, een vleugje humor en een 
scherpe noot. Nog nooit zat ik om 
onderwerpen verlegen. 

Rochus 
Block

in deze wijk, maar ik hou niet van writers 
blocks. Gelukkig schieten collega’s te 
hulp: ik kan schrijven over examens die 
gestart zijn en hoe ze me herinneren aan 
vroeger. Maar eerlijk gezegd herinner ik 
mij mijn examens amper, in 5 HAVO 
was ik elke dag zo stoned als een garnaal. 

Over het weer dan, helpt manlief  mee. 
Over dat er eindelijk weer mooi weer aan 
komt! Maar de hoop op mooi weer is bij 
mij een beetje vervlogen. Ik zit meer in 
de fase: eerst zien dan geloven. 
Misschien iets over de gevelrenovatie 
van de Hasselbraam? Ook een tip van 
een collega. Het is een goedbedoelde 
poging mij te voorzien van schrijfstof, 
maar het enige wat bij opkomt in relatie 
tot dit onderwerp is: Praatjes vullen geen 
gaatjes. Terwijl ze dat wél doen, als je 
tenminste columnist bent en je opmaker 
geeft je nog een uur om iets aan te 
leveren. Die voeger bij de Hasselbraam 
heeft hier dus geen last van. Die vult elke 
dag kiertjes tussen stenen en tussen zijn 

Bregje
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Kay

De jaarvergadering op 1 april 2019 
in de Buut was goed bezocht, 
sommige mensen moesten 
“tweede rang zitten” en de stoelen 
waren op! 

Uiteraard zijn er ook uitge-
breide notulen maar in het 
Rochusnieuws beperken 

we ons tot de belangrijkste punten. 
We starten met de complimenten 
aan de nieuwe redactie van het 
Rochusnieuws. Het eerste nummer 
van het Rochusnieuws na de doorstart 
is met veel enthousiasme ontvangen. 
Frank vertelt vervolgens over de 
stand van zaken met betrekking tot de 
herinrichting van de Geldropseweg. 
Het wordt een 30 km/u weg, met 
voldoende parkeerruimte, veel groen 
en veel meer ruimte voor fietsers en 

voetgangers. De verwachting is dat 
er in maart 2020 gestart zal worden.
Niet alleen zijn er plannen met de 
Geldropseweg maar ook de Buut 
gaat hopelijk verbouwd worden. Om 
dit te realiseren is er voor €15.000,- 
subsidie aangevraagd bij het VSB 
fonds (keukenapparatuur) en aan het 
Oranjefonds (materialen) voor de 
verbouwing van de Buut. Het VSB fonds 
heeft inmiddels €4.700,- toegezegd. Als 
óók een toewijzing van het Oranjefonds 
volgt kunnen we dus starten met de 
verbouwing en zullen alle buurtbewoners 
uitgenodigd worden hun steentje (op 
welke manier dan ook) bij te dragen.

We vervolgen de vergadering met het 
initiatief  om een AED (Automatische 
Externe Defibrillator) in de Rochusbuurt 
te plaatsen. Dit wordt toegelicht. 
Er wordt een oproep gedaan nog 
een bijdrage te leveren en dat heeft 
geholpen, inmiddels is bekend geworden 
dat het benodigde bedrag bij elkaar is 
gesprokkeld, en dat binnenkort de AED 
geplaatst zal worden op de Romerohof. 

Jaarvergadering 
Rochusbuurt- 
vereniging

Het leukste hadden we uiteraard tot het 
laatst bewaard… Het ophalen van de 
afval- en groenbakken In de Willem van 
Millenberchstraat en de Hoefkestraat 
blijft een probleem. Het blijven melden 
op de BuitenBeter-app lijkt het devies 
(zie verderop in dit krantje). En uiteraard 
het parkeren… In bijna alle straten in 
de Rochusbuurt wordt betaald parkeren 
ingevoerd. Alleen in de Kettingstraat en 
de Romerohof  wordt het niet ingevoerd 
in verband met te weinig respons. 

Tijdens de vergadering wordt terplekke 
een groepje geformeerd dat op zondag 
23 juni de Rochusrommelmarkt op 
het veldje aan het Rochushofje gaat 
organiseren. Meer informatie over de 
rommelmarkt vind je in dit krantje!

Mocht je meer willen weten over één 
van bovenstaande punten voel je dan 
vrij de uitgebreidere notulen op te 
vragen. Uiteraard kun je ook altijd even 
binnenlopen bij de Buut! 

Groet van het Rochusbuurtbestuur

regels door ontstaat dan een prachtig 
pand. De appjes rollen binnen. Het 
is duidelijk dat mijn collega’s een lege 
pagina niet dulden. Colporteurs die 
leuren met energie, krantenbezorgers 
die om 06.00 uur de krant in de bus 
gooien, de meivakantie, kabouters in de 
speeltuin, een reiger in mijn stadstuin 
er komt zowaar zelfs een tip om iets 
te schrijven over lokale garagisten die 
APK’s uitvoeren; Jan, ik denk dat ze jou 
bedoelen!

Misschien volgende keer. Want wij 
hebben zonnepanelen, lezen nu.nl, lieten 
de kinderen in de meivakantie over aan 
oma’s (op één vergeten dag na, toen 
gingen ze dus mee naar het werk), ik zie 
nooit kabouters in de speeltuin, enkel 
dwergen en de reiger die ik zie is maar 
gewoon een Vlaamse Gaai. Je voelt hem 
aankomen. Mijn volgende column gaat 
over Jan. Maar dat is echt de volgende 
keer. Want op dit moment heb ik een 
Rochus Block. Met dank aan Ad en Niek.
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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.

Dat is natuurlijk afhankelijk 
van jouw eisen en wensen. In 
veel gevallen gaat het om een 

beoordeling hoe sociaal, veilig en schoon 
een buurt is. Ook inkomen speelt een 
rol, immers je wilt wonen in buurt 
met buurtgenoten die een beetje qua 
welstand gelijkgestemd zijn. Dus niet 

Stel je gaat naar Eindhoven 
verhuizen. Bijvoorbeeld omdat je een 
leuke baan in de slimste regio van 
de wereld hebt gevonden. Dan moet 
je op zoek gaan naar een huis in een 
geschikte buurt. Welke buurt is het 
meest geschikt? 

veel rijker maar ook niet veel armer dan 
jijzelf  bent.
De gemeente Eindhoven heeft een 
Buurtthermometer laten maken. Daarin 
kun je veel informatie vinden over de 
afzonderlijke buurten in Eindhoven. 
Echter je kunt met deze buurtmonitor 
niet buurten met elkaar vergelijken. 
Maar daar is wel een mouw aan te 
passen. Met slimme software heb ik 
de gegevens van de Buurtmonitor-
website ‘geschraapt’, in een Excelsheet 
opgeslagen en daarmee een Tableau 
dashboard gemaakt.  Hiermee kun je de 
buurten op verschillende aspecten met 
elkaar vergelijken. Denk aan Inkomen, 
Economie, Sociale Samenhang, Veilig-
heid, Ruimte-Milieu en natuurlijk de 
totale Buurtscore (zeg maar alles bij 
elkaar opgeteld).
En we zijn natuurlijk benieuwd hoe de 
Rochusbuurt scoort ten opzichte van 
‘concurrenten’ als de Irisbuurt, de Elzent  
of  het Centrum. Mijn ervaring is dat de 
Rochusbuurt door zijn/haar bewoners 
gezien wordt als een sociale en veilige 
buurt. Nou, dat klopt. Zie de afbeelding 
over Sociale Samenhang en Veiligheid. 

Is de 
Rochusbuurt 
een goede 
buurt om te 
wonen?

Als we de lat voor deze aspecten hoog 
leggen dan scoort de Rochusbuurt in de 
hoogste regionen, vergelijkbaar met de 
‘duurdere’ buurten (zie rechterkwadrant).
Qua inkomen bungelt de Rochusbuurt 
dan wel weer onderaan (zie linker 
kwadrant) en wat de totale Buurtscore 
betreft zitten we op het gemiddelde. 
Kijken we naar onze directe buur, de 
Irisbuurt, dan zien we dat deze buurt 
het beter doet wat Inkomen en de 
totale Buurtscore betreft. We verdienen 
blijkbaar te weinig en economisch gezien 
(inkomen, uitkeringen en pensionado’s) 
presteren we minder dan het gemiddelde. 
Desondanks wonen we in een goede, 
mooie, gezellige buurt en het oversteken 
van de Geldropseweg is eigenlijk best 
wel lastig en niet zonder risico.

Wil je meer weten over de buurten in 
Eindhoven, ga dan naar:
http://www.buurtthermometer.nl

Wil je buurten vergelijken, ga naar: 
https://public.tableau.com/profile/acvdkolk#!/
vizhome/OverzichtEindhovenseBuurtenv04/
Eindhoven

Ad

Zondag 2 juni: Dans mee in Pand P
Op zondag 2 juni is er weer een gezellige middag 
in het café van Pand P voor de ‘ouderen’ uit 
Stratum. Heerlijk luisteren naar de live muziek van 
John Belton en kijken naar de dansende paren. 
Als u zelf een dansje wilt wagen bent u ook van 
harte welkom, maar zonder, is dit optreden in deze 
gezellige sfeer ook absoluut de moeite waard!
Datum: Zondag 17 februari vanaf 14:30 uur. 
Locatie: Pand P, Leenderweg 65 Eindhoven (het 
oude Plaza Futura). Entree is gratis! 

25, 26, 27 juni: De Wandeldriedaagse
Elk jaar trekken wij er 3 avonden op uit en maken 
een wandeling rond de 3 km per keer. De route 
ligt dit jaar nog niet geheel vast maar we zoeken 
mooie plekjes in de omgeving op zoals het 
stadswandelpark, Glorieux en natuurlijk ook 
Stratums Eind.
Iedereen is van harte welkom om mee te lopen. Het 
is altijd heel gezellig. Ook zijn wij nog op zoek naar 
vrijwilligers die kunnen assisteren bij de wandeling, 
met oversteken of het duwen van een rolstoel. Na 
terugkomst is er gezellige live muziek en de laatste 
avond sluiten we af met ons traditionele blarenbal.

Vrijdag 5 juli: Gezellige Rommelmarkt
Elke vrijdagochtend is er een gezellige markt in de 
grote hal, het Paviljoen genaamd, van Wilgenhof 
van 10.00 - 12.00 uur. U kunt hier terecht bij 
de bakker, worstenbroodjes, heerlijke jam en 
chutney, cadeau artikelen en mooie, zelfgemaakte 
ansichtkaarten en heerlijke Surinaamse hapjes. 
Geregeld sluiten er ook nog sieraden, manicure, 
kleding  en gezellige muziek aan. De koffie is gratis! 

Evenementen 
Wilgenhof

Op 5 juli wordt deze markt 
uitgebreid met een leuke 
rommelmarkt, ook van 
10.00 - 12.00 uur. De 
opbrengst gaat naar het 
Grijze Koppen Orkest van Wilgenhof zodat wij ook 
in 2020 kunnen voort blijven bestaan. U bent elke 
vrijdagochtend en zeker ook op 5 juli van harte 
welkom!

Voor meer informatie kunt u altijd even binnen 
lopen bij onze servicebalie (maandag t/m vrijdag 
van 9.00 - 13.00 uur) of bel 040-2148300. 
Froukje Kuiper | Vitalis Wilgenhof
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Het is een probleem dat al 
geruime tijd speelt maar waar 
geen verbetering in lijkt te 

komen. De app van BuitenBeter kan ons 
als buurt helpen met het vinden van een 
goede oplossing.

Tijdens de algemene jaarvergadering 
van het Buurtbestuur op 1 april 
jl. kwam naar voren dat de kliko’s 
regelmatig niet geleegd worden. De 
reden hiervoor is iedereen duidelijk, 
namelijk het gegeven dat de wagens 
van Cure niet altijd door de straat 
kunnen. 

In mijn werk kom ik dagelijks in contact 
met beheerders van de straatverlichting 
bij gemeenten. Naast straatverlichting 
zijn ze doorgaans ook verantwoordelijk 
voor het beheer van bijvoorbeeld wegen, 
verkeersregelinstallaties, riolering, groen, 
speeltuinen of  andere zaken in de 
openbare ruimte.
De meeste van deze gemeenten werken 
met de app van BuitenBeter. Via dit 
programma komen gegevens binnen via 
bewoners of  bedrijven en kunnen de 
verantwoordelijke beheerders gepaste 
actie ondernemen. Ook de gemeente 
Eindhoven maakt gebruik van deze app 
en had in april 2017 al meer dan 100.000 
meldingen verwerkt via dit kanaal.

Op de achtergrond wordt er voor de 
gemeenten ook een database opgebouwd 
zodat trends en veranderingen opge-
merkt kunnen worden.
Deze gegevens kunnen ook opge-
vraagd worden door bijvoorbeeld 
afdelingshoofden, de gemeenteraad of  
de verantwoordelijk Wethouder. In ons 
geval kan de gemeente met de meldingen 
naar Cure en met hen om tafel om te 
bepalen hoe we kunnen zorgen dat de 
kliko’s wel elke week geleegd worden. 
Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat 
we allemaal een melding maken zodat 
duidelijk wordt dat wij er erg veel last 
van hebben.

Belangrijk: melden!
Tijdens de jaarvergadering hebben we 
vastgesteld dat het collectief  melden, 
essentieel is om naar een oplossing te 
kunnen werken. Let wel! Het zal niet 
binnen een paar weken gerealiseerd zijn. 
Ik weet uit mijn werkervaring dat het een 
kwestie is van volhouden. Meld daarom 

Een 
opgeruimde 
buurt 
dankzij 
BuitenBeter

dan via de app ook elke keer dat jouw 
kliko niet geleegd is tot er van Cure of  de 
gemeente een oplossing wordt geboden.

In de app store of  Google play download 
je de BuitenBeter app. Het melden gaat 
intuïtief  maar je kunt ook zo vaak als je 
wilt een proefmelding doen om gewend 
te raken aan het systeem.

Stap 1: Maak een foto
Maak een duidelijk foto op locatie. Een 
overzichtsfoto met herkenningspunt is 
daarbij beter dan een close up.

Stap 2: Leg de locatie vast
De app bepaalt met GPS jouw positie. 
Mocht die niet helemaal nauwkeurig 
zijn dan kun je onderin nog de gegevens 
wijzigen.

Stap 3: Omschrijf  het probleem
Je kunt nu uit diverse categorieën kiezen. 
Zelf  heb ik de laatste twee keer gekozen 
voor ‘zwerfvuil’ toen het papier niet 
opgehaald was en de kliko’s vergeten 
waren. Je kunt hier ook allerlei andere 
zaken melden die je tegenkomt zoals 
kapotte straatverlichting of  een kapot 
speeltoestel.

Stap 4: Volg jouw melding
Je kunt jouw, maar ook alle andere 
meldingen in de buurt volgen en zien 
of  deze behandeld zijn. Op dit moment 
zie ik zo’n 10 meldingen via de app 
sinds maart 2016. Dit zijn meldingen 
over allerlei zaken en ik denk niet dat 
de gemeente weet welke overlast wij 
nu ervaren met het afval en oud papier. 
Maak dus vooral melding als het afval 
niet is opgehaald.
 
Laat het iedereen helpen en er voor 
zorgen dat we met Cure een oplossing 
weten te vinden voor de situatie!

Niels van ’t Hof  | Lid Buurtbestuur

Geldropseweg 
rond 1955 (bron 
Facebook Eind-
hoven Toen, Jan 
van den Heuvel).

Heb jij foto’s 
van onze 

buurt van vroeger 
die je met ons wilt 
delen? Mail naar 
rochusbuurt@
gmail.com! We 
kunnen je helpen 
met inscannen.

Containertuintjes 
zorgen voor 
minder rommel

De Rochusbuurt Toen

Het is een probleem in veel steden: 
afval dat geplaatst wordt naast 
ondergrondse containers, ook in 
onze buurt. 

Het ziet er rommelig uit en kan 
zorgen voor overlast als stank en 

ongedierte. 
Hier is nu een charmante oplossing 
voor bedacht: het containertuintje. Zo’n 
tuintje gaat het illegaal plaatsen van afval 
tegen én fleurt de boel een beetje op. 
Idee misschien??

Kinder Redactie!
Dit zijn Ninne, Cato, Madee en 
Puk. Ze zitten in groep 6 van De 
Hasselbraam en wonen alle vier 
in de Rochusbuurt. Op initiatief  
van Madee zijn ze zelf  een kinder 
redactie gestart!

Tweemaal hebben ze nu op woens-
dagmiddag vergaderd en heel hard 

gewerkt aan leuke items voor de kinder-
pagina. 
Ninne heeft de quiz bedacht, Cato de 
moppen verzameld, Madee haar lekkerste 
recept uitgezocht en Puk beschrijft hoe 

je zelf  slijm kunt maken met spullen die 
je waarschijnlijk gewoon in huis hebt. 
Dus kijk snel op de achterkant van deze 
krant en laat ons vooral weten wat je 
ervan vindt :-)

Heel veel doe- en leesplezier!
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“Iedereen heeft wel eens 
zo’n moment in de week; 
geen tijd en geen zin om 

te koken.”

Mag en Suz ontmoetten elkaar 
op het schoolplein, hun 
kinderen zitten bij elkaar in 

de klas. Ze komen erachter dat ze een 
overlap hebben in interesses, waaronder 
ook hun gezamenlijke passie voor 
koken. Het eerste idee was om een 
huiskamerrestaurant op te zetten, maar al 
brainstormend komen ze erachter dat dit 
toch veel haken en ogen heeft. Suzanne 
vertelt: “Dan is het niet alleen een 
maaltijd, dan komt er veel meer bij kijken. 
Voorafjes, drankjes, toetjes, late-avond-
kaasplank en voor je het weet heb je weer 
voor €100,00 aan extra boodschappen”. 
Dus het moest in een andere vorm.

1 keer in de 5 of  6 weken koken 
Magalie en Suzanne op donderdag 
een gezonde afhaalmaaltijd voor 
buurtgenoten. Dit wisselen ze af; 
de ene keer in onze Rochusbuurt 
de andere keer in de Bloemenbuurt 
waar Suzanne woont.

Magalie: ik ben op het idee gekomen 
door mijn eigen buren. Iedereen heeft 
wel eens zo’n moment in de week; geen 
tijd en geen zin om te koken. We kiezen 
dan snel voor het frietje, de pizza of  
de afhaalchinees. Zo’n afhaalmoment 
moet toch vooral gezonder kunnen. 
Een lekkere, verse met liefde gemaakte 
maaltijd op het moment dat er bij jou 
even de tijd ontbreekt om in de keuken 
te gaan staan.
Dit idee hebben we samen uitgewerkt. 
Inmiddels hebben we zes keer gekookt 
met groot succes. Er is een vaste kern 
aan klanten ontstaan, maar we merken 
ook nieuwe aanwas. Dat gaat dan 
vaak via via. Suzanne vindt het vooral 
een groot compliment als mensen 
terugkomen. In deze tijd zijn mensen 
best kritisch, als iets tegenvalt geven ze ’t 
zelden een tweede kans. Heel fijn dus als 
we dezelfde gezichten terug zien!

Afhaalmoment
We maken nu ongeveer 30 à 40 maaltijden. 
Het maximum is 50, meer willen we niet 
omdat we dan grotere pannen nodig 
hebben en een professionele keuken. 
Tussen 17.30 en 18.30 uur kan de 
maaltijd afgehaald worden. Altijd een 
super leuk moment! Dan gaat de bel en 
komen mensen hun portie halen. Even 
een kort praatje en mensen zijn weer 
de deur uit. Ook wel spannend; vindt 
iedereen het lekker, is het wel genoeg, 
ziet het er mooi uit? Tot nu toe hebben 
we vooral lieve, positieve reacties gehad.
Mag en Suz hebben een leuke wissel-
werking, als de één vertelt vult de ander 
enthousiast aan. Zo werkt het ook in de 
keuken volgens hen. Koken is meestal 
een aangelegenheid die je alleen doet. 
Ik kan niet zomaar met iedereen koken, 
maar met Suz kan ik dat wel!
Waar de één een schema maakt van de 
maaltijden die geboekt zijn, weet de 
ander exact hoe je de ene pan warm 
houdt om vervolgens de andere op 
te scheppen. De maaltijden worden 
namelijk warm afgehaald, dat vraagt om 
een goede logistiek. Over elk detail wordt 
nagedacht. Op ieder afhaalbakje zit een 
kaartje met een uitleg van wat erin zit.
Op woensdag, een dag van te voren 

De gezonde 
afhaalmaaltijd
van ‘magensuz’

beginnen de voorbereidingen, we 
doen boodschappen en zetten alvast 
ingrediënten in de marinade. De 
donderdag is kookdag, de hele dag 
staan we dan samen in de keuken. De 
recepten zijn van te voren afgestemd. 
We halen onze inspiratie overal vandaan, 
de een bedenkt iets, de ander vult dit 
weer aan. Al append komen we dan tot 
een eind idee. We hebben een beetje 
de stijl van Ottolenghi. We zijn ook 
samen naar Marokko geweest voor een 

kookworkshop, we namen toen allerlei 
verschillende kruiden mee terug, die 
we vervolgens weer gebruiken in onze 
gerechten. En we maken dankbaar 
gebruik van de moestuin van de schoon-
ouders van Mag.

Doe-stand
Waarom Mag en Suz zo graag koken? 
Suz omschrijft het heel mooi: naast mijn 
drukke werkzaamheden is het heel fijn 
om mijn hersens even uit te schakelen 
en mezelf  in de doe-stand te zetten. We 
hebben vooral heel veel plezier! Bij Mag 
is het met de paplepel ingegoten met een 
Franse moeder. Mijn oma maakte alles 
zelf. Bechamelsaus uit een pakje was 
voor mij een schokkende ontdekking, 
dat maak je heel makkelijk zelf!
Via Facebook en Instagram zijn 
‘magensuz’ te volgen, daar kondigen ze 
aan wanneer de volgende afhaal plaats 
vindt. Een maaltijd (vegetarisch of  vlees) 
kost €10,00 kinderen betalen €7,50 en 
toetje kost €2,50.

Iedere keer koken ze iets anders, denk 
aan bloemkoolcurry, quinoa met gegrilde 
groente en gehaktbal, vegetarische la-
sagne of  notenrijst in koolblad. Vers, 
gezond en met liefde bereid: probeer ‘t 
ook eens!

Esther

Magalie en Suzanne

We wonen in een mooie wijk met 
een divers karakter. Onlosmakelijk 
verbonden met de wijk zijn de 
kleine en grote winkels. Maar 
het is duidelijk dat leegstand van 
winkelpanden een bedreiging vormt 
voor de aantrekkelijkheid van het 
kleine winkelgebied in onze buurt. 

Wij als bewoners kunnen echter 
een bijdrage leveren aan het 
behoud en versterken van de 

positie van winkels. Daarom wil ik in elke 
editie vertellen wat ik heb beleefd tijdens 
een bezoek aan een van deze winkels. 
Want weten jullie eigenlijk wel wat voor 
juwelen hier in de wijk zijn? Onze wijk 
telt niet alleen cafés en restaurants maar 
ook winkels voor de inwendige mens, 
uiterlijk en schoonheid, kleding, vervoer, 
sport, gezondheid en nog veel meer. Dus 
misschien een idee om zelf  eens een 
kijkje te nemen. Bij mij letterlijk de hoek 
om is de bloemenzaak BloemMarie.
In de schuur heb ik nog een grote pot 
voor een hydrocultuur-plant staan; ideaal 
voor mijn twee linkerhanden als het 
om kamerplanten gaat: eens in de week 
water geven en klaar. Dus ga ik naar de 
bloemwinkel die er altijd zo fleurig en 
uitnodigend uitziet. De winkel bestaat al 
sinds 2008, dus velen van jullie zullen de 
zaak beter kennen dan ik.
Ik word begroet door Loren, die hier 
sinds kort weer werkt, nadat ze een tijdje 
iets anders heeft gedaan, en door Paulien, 
die al sinds dik 4,5 jaar klanten in de 
winkel helpt. Helaas is Marieke Verhees, 
de eigenares van de winkel (vandaar de 
naam BloemMarie) niet aanwezig. Ik had 

immers graag meer gehoord over het 
certificaat dat ze onlangs wist te behalen. 
Wist jij dat ze nu een gecertificeerde 
bloemist is op het gebied van duur-
zaamheid? Bij het certificaat had ze haar 
zinnen meteen gezet op goud. En dat 
is gelukt!! Een extra reden dus voor mij 
om hier duurzaam te gaan winkelen. Dat 
doet mijn groen hartje immers meteen 
sneller slaan. En de planten zien er 
ook groen, duurzaam en prachtig uit. 

Blijkbaar weten dus niet alleen klanten uit 
de buurt maar ook bedrijven uit de buurt 
de winkel te vinden. Onlangs hebben ze 
zelfs een trombone met planten mogen 
vullen voor het jubileum van het café op 
de hoek. Wat een creatief  idee!!

Terwijl we kort bespreken welke keuze 
ik het best kan maken voor mijn 
hydrocultuurplant kijk ik toch weer rond 
in de winkel. “Gebeurt het jullie eigenlijk 
ook weleens dat jullie een plantje laten 
verzuipen?” Paulien, genoemd Pien, 
moet lachen: “Nou, een stagiaire wil nog 
weleens wat royaal water toedienen.” 
Goh, ik ben dus niet de enige. Voor 
mij op de toonbank zie ik een cactusje 
dat iemand blijkbaar heeft willen leren 
zwemmen. Dat experiment is trouwens 
mislukt. 
“Welke planten zijn voor mij dan een 
handige keuze?” “Ik zou kiezen voor 

Kay gaat 
shoppen...
bij
Bloemmarie

“Gebeurt het jullie 
eigenlijk ook weleens dat 

jullie een plantje laten 
verzuipen?”

een soort vetplant”, zegt Loren. “Die 
kunnen wel tegen een stootje en leggen 
niet meteen het loodje als je ze een keer 
vergeet.”
Ik kan het toch niet laten en kijk 
een beetje in de winkel rond: zo veel 
prachtige, groene, weelderige, hangende 
en staande planten. Het is prachtig. En 
eigenlijk heb ik toch nog wat plekken 
thuis waar een plant zou kunnen staan: 
moet ik kiezen voor een hartjesplant 
of  een zamioculcas? Je wordt een echte 
botanicus met al die Latijnse namen. 
Maar ik vind hartjesplant toch mooier 
klinken dan ceropegia. Bovendien kan ik 
zo’n Nederlandse naam beter onthouden 
dan de Latijnse. Opeens sta ik voor een 
epipremnum – dat de plant zo heet, weet 
Pien. In het Duits is het heet de plant 
Efeututen maar dat zal hier - behalve 
ik - niemand (willen) weten. Ik ben op 
slag verliefd op het volle, groene blad. 
Is dat niet iets voor mijn keukenraam, 
vraag ik me af. En dus beslis ik spontaan, 
twee van deze groene schoonheden mee 
te nemen voor mijn keukenraam. Als 
pot kies ik voor terracotta, voordelig 
en zeer trendy, hoor ik Pien zeggen. Ik 
ben met een lege pot aangekomen in de 
winkel en ga met twee potten thuis. Mijn 
hydrocultuurpot is volgende week ook 
klaar. Ik ben al benieuwd hoe de plant 
in mijn knusse benedenwoning zal staan. 
Wat vind jij van mijn keukenraam?

Oja, als je het te ver vindt lopen…. Je kunt 
ook online shoppen bij BloemMarie: 
bloemmarie.nl. 
Adres: Geldropseweg 90a en telefoon-
nummer 040-7853793.

Kay
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“Wat wilde je vroeger worden?”
Zoals al eerder genoemd groeide de 
bevolking van Stratum rond 1900 
snel: van 1875 (2213 inwoners) via 
1900 (4047) tot 1919 (7589) bijna twee 
maal een verdubbeling. Daar hoort 
navenante werkgelegenheid bij. Dus 
bekijken we eerst wat we zoal weten 
over de werkende mens in die twee, drie 
decennia. Voor dat laatste leveren de 
Algemene Officiële Adresboeken onder 
andere beroepsnamen op. 
Bij een deel van de beroepen die we in en 
rondom ons buurtje tegenkomen, kan de 
moderne mens zich wel iets voorstellen: 
bakker, boekhouder, koopman, 
schilder, schoenmaker, timmerman en 
brouwersknecht. Bij vakken als smid 
en touwslager kost dat misschien al wat 
meer moeite. 
Genderneutraliteit bestond toen niet: 
vrouwelijke beroepen worden expliciet 
genoemd: vrouwelijke dienstbode, 
winkelier(ster), herbergier(ster), hulp-
postkantoorhouder/ster. 
Van de alom aanwezige textielnijverheid 
vinden we hier natuurlijk onze eigen 

Na de vorige kaart (1897) duurt 
het niet zo heel lang tot we de 
volgende kunnen oprakelen: een 
stadsplattegrond uit 1924. Maar in de 
tussentijd valt er zoveel te vertellen 
dat we ons deze keer beperken tot 
de tijd dat de gemeente Stratum nog 
bestond: t/m 31 december 1919. En 
we kijken ook naar wat we weten van 
de werkende mens rond die tijd.

blauwververij. Of  in die tijd aan de Dijk 
nog steeds een kalanderij gevestigd was 
(voor het kalanderen ofwel mangelen van 
linnen), is niet duidelijk. Misschien heette 
een werknemer daar geen kalanderaar 
maar gewoon arbeider? (Voor de 
Schoonhoeve-flat is nog even de naam 
Kalanderij voorgesteld.) Maar verder 
vinden we eigenlijk alleen (eventueel) 
een scheermeester, maar wàt schoor die? 
Beroepen in de tabaksverwerking zijn 
er in en om de Rochusbuurt genoeg. 
Natuurlijk zijn er sigarenmakers en 
-maaksters. Een apart vak was de 
deksorteerder: iemand die tabaksbladen 
geschikt voor sigarendekblad kon 
onderscheiden van kandidaten voor de 
tabaks-gehaktmolen. Het is niet geheel 
duidelijk of  dat dezelfde functie is als 
sigarensorteerder / -ster. Een stripper is 
niet aangetroffen: voor het vlaksnijden / 
-schaven van de bladnerf  van het blad. 
Beroepen als bankwerker, machine-
tekenaar en techniker zijn te linken 
aan Philips, maar wellicht ook aan de 
aanhangerfabriek van de gebroeders van 
Doorne. 
Bij dit alles geldt natuurlijk het 
voorbehoud dat functienamen als 
(fabrieks-) arbeider, assistent logistiek 
manager (toen nog magazijnknecht) en 
meesterknecht, niet verklappen in welke 
bedrijfstak ze actief  zijn. 

Rakelingen 7

Richting 
Stratums 
einde

Beeldhouwers waren werkzaam in 
het atelier van de gebroeders Custers: 
nog steeds te zien aan het stukje 
Geldropseweg dat vóór het bestaan 
van de Hertogstraat nog wèl bij de 
Rochusbuurt gerekend kon worden. 
Een heel ander stukje Stratum levert 
beroepsnamen op als: linnenfabrikant 
grossier in confectie, controleur 
grondbelasting, boekhouder en directeur 
Nationale Bank Vereniging, kapt.adj 
O.I.L. (het latere KNIL?), grossier in 
confectie en strohulzenfabrikant. Die 
vinden we in de villa-wereld, hier dus: de 
Dijk. 

Bouwen in Stratum 1897 - 1919
Op 1 januari 1920 fuseerden Eindhoven 
en de omliggende gemeenten (Woensel, 
Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp) 
tot groot-Eindhoven, en toen hield de 
gemeente Stratum dus op te bestaan. 
Wat gebeurde er tot aan 1920? 
De nieuwe kerk (uit 1875) krijgt in 
1910 een extra uitbouw plus toren, èn 
de huidige pastorie. Eén bron vindt de 
toren (tot en met hanekam) 87 meter 
hoog, maar een andere heeft er 96 meters 
voor over... 
Nadat de blauwververij in 1907 uitgebreid 
is met een chemische wasserij, krijgt in 
1917 de stoommachine zijn schoorsteen, 
en die staat er nu nog. 

In 1918 worden er door de R.K. 
Middenstandsvereniging woningen ge-
bouwd in de Kettingstraat, Rochusstraat 
en Hoefkestraat. 
Een nieuwigheid waren toen dubbele 
muren: spouwmuren. Door gebrek 
aan ervaring hiermee gebruikte men 
gewoon de gebruikelijke kalkzandspecie 
als mortel. Die is goed genoeg voor 
de buitenkant van een muur (zonodig 
opnieuw voegen), en voor de binnenkant 
(stuccen of  behangen), maar binnenin 
een spouw is na verloop van tijd het 
onderste deel van de spouw gevuld 
met zand en daarboven hebben de 
stenen geen verband meer. In de 
jaren (negentien-) tachtig hebben die 
woningen dan ook plaatsgemaakt voor 
de huidige flats en woningen. 
In 1910 gaat de gemeente Stratum 
over tot het officieel vaststellen van 
straatnamen. De informeel al lang zo 
genoemde Dijk wordt dat nu officieel. De 
weg van Dijk tot huidige Gasthuisstraat 
wordt officieel Kerkstraat, een nu niet 
meer bestaand verlengde daarvan in 
oostelijke richting Kerkpad. De door de 
volksmond genoemde Korte Voorterweg 
wordt JorisSTRAAT (van Voorterweg 
tot Kerkstraat). Het dan nog bestaande 
hoeveke krijgt officiële erkenning met 
een Hoefkestraat.
In 1912 koopt de gemeente voor een 
echte straat grond aan langs het vanouds 
als Jan van Houtstraat bekende pad. Later 
in 1912 komt de naam Sint Rochusstraat 
uit een gemeentelijke hoge hoed, “omdat 
daar vroeger een Rochusprocessie langs 
trok” (Rochus was één van de maar liefst 
vier pestheiligen). Tegelijk wordt grond 
gekocht voor een echte Tuinstraat, die 
pas in  1915 die naam krijgt.
In 1914 werd begonnen met de echte 
bestrating van deze “Nieuwe Straat”, 
maar door de mobilisatie bij het uitbreken 
van de oorlog ontstond er kennelijk een 
soort “Stratenmaker in Dienst Show”. 
De kinderen hebben later nooit meer zo 
lang zo’n grote zandbak gehad.

Fl SanRagel

Bronnen o.a.:
G. van Hout-Trines, Gerda’s (...) vertelselkes over 
Stratum rond 1920
als voorheen: B. Hüsken, F. van Bergeijk, 
J. Spoorenberg

Het best verstopte monument van Stratum: 
ter gelegenheid van de fusie van o.a. Stratum 
met Eindhoven. Tekst op het monument:

DIT GEDENKTEEKEN
WERD OPGERICHT
TER HERINNERING

AAN DEN
EENENDERTIGSTEN

DECEMBER 1919
DEN LAATSTEN DAG

VAN HET BESTAAN VAN
STRATUM

ALS ZELFSTANDIGE
GEMEENTE

Foto Jan Geraats

Rommelmarkt: 
Zondag 23 juni 

Van 10:00 tot 15:00 uur kan er 
die dag gestruind worden op het 

veldje aan het Sint Rochushofje. In het 
kader van; ‘One man’s junk is another 
man’s treasure’ komt de één van zijn 
uit de gratie geraakte spullen af  en 
pikt de ander er juist dat ene pareltje 
uit op. Naast de rommelmarkt zal er 
muziek zijn en is er koffie en thee. 
Later op de middag kan er gezellig 
een  borreltje gedronken worden en 
een hapje genuttigd worden. Voor de 
kinderen is er, bijna traditiegetrouw, 
het o zo geliefde springkussen.

Er zullen bij ons in de wijk zo’n 40 
kramen beschikbaar zijn. Het huren 
kost je slechts €15,00 voor heel de dag. 
Wil je graag een kraampje huren? Op 
11 t/m 13 juni kan je ’s avond van 
19:00 tot 19:30 uur terecht in de Buut 
om een kraampje te huren. Wie het 
eerst komt, die het eerst maalt.
We hebben ook nog hulp nodig om 
alles die dag in goede banen geleid te 
krijgen. Een uurtje helpen met koffie 
schenken die dag, ’s ochtends heel 
even helpen de tent opbouwen of  
stoelen en tafels klaar te zetten? Het 
maakt niet uit waar je mee wilt helpen, 
alle hulp is welkom. Meld je aan via 
Facebook of  Nextdoor om te helpen 
om het een echte buurt rommelmarkt 
te maken! 

Niels

De jaarlijkse ‘vide-grenier’ van 
onze charmante Rochusbuurt zal 
dit jaar plaatsvinden op de vierde 
zondag van juni. ‘De wat?’ hoor 
ik mensen nu denken. Nou goed 
dan… de jaarlijkse rommelmarkt 
is weer in aantocht!
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In de Droomwereld ben je thuis!

Al ruim 18 jaar bieden wij persoonlijke en 
professionele opvang aan kinderen tussen 

nul en dertien jaar. 

Onze organisatie kenmerkt zich door een 
open sfeer en klantgerichtheid.

Wij bieden:
•  Dagopvang
•  Peuteropvang
•  Buitenschoolse opvang 
•  Gecertificeerde VVE-opvang 

Voor meer informatie of een rondleiding kunt 
u ons bereiken op telefoonnummer
040-213 42 96. 

Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.dedroomwereld.nl

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!

Expositie 
Mathieu Berden
Van 26 maart tot 2 juli exposeert Mathieu 
met olieverfschilderijen en aquarellen in 
de Wilgenhof. 

Kriebelende 
groene vingers

JAM TM een band, bestaande uit vier 
personen, die covers spelen van oldies 
uit de jaren ‘60 tot aan meezingers uit 
de ‘90 jaren. Nummers waar zij als band 
enthousiast van worden vertolken ze 
naar een mooie eigen versie.
In het voorprogramma speelt er MrAT. 
Gitarist/zanger en oud leerling van 
Michiel Walter (zanger van de band). Hij 
laat die middag graag zijn passie en liefde 
voor Americana/country muziek horen.

Café Strauss organiseert 
samen met de band JAM TM 
een middagvullend muzikaal 
programma.

Tijdens de muzikale middag wordt er 
als van ouds ook voor de innerlijke 
mens gezorgd in de vorm afgebakken 
worstenbroodjes!
Kom de bands supporten en ben getuige 
van een super gezellige middag in een 
van Eindhovens oudste café!
De middag duurt van 16.00 - 21.00 uur.

Cafe Strauss St. Jorislaan 82 Eindhoven
Tel. 040 - 2112878

26 mei 2019 
Livemuziek in 
Café Strauss!

Situatie 7 mei 2019

Sloop 10 mei 2019

Artist impression

Drie stadswoningen Sint Rochusstraat (deel 2)

Nu de zon weer begint te stralen 
krijgen jullie vast, net als Astrid, 

kriebelende groene vingers... 
Mocht je planten uit je tuin weg willen 
halen, dan kan zij ze goed gebruiken 
om het stukje gemeentegrond aan de 
Romerohof  (lees: zandvlakte) op te 
vrolijken. Vooral bodembedekkers en 
sterke planten die ook van schaduw 
houden zijn zeer welkom! E-mail: 
astridvanrens10@gmail.com. 
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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

Ook deze keer weer een 
recept dat voldoet aan deze 
voorwaarde maar zeker ook 

aan de voorwaarde dat het verrassend en 
niet alledaags is. En omdat bij lekker eten 
een goed glas wijn of  een mooi glas bier 
niet mag ontbreken heb ik mij ook deze 
keer weer laten adviseren bij de Bottle 
Shop.

Het volgende gerecht maakte ik een 
tijd geleden als onderdeel van een 
8-gangen diner met wijnproeverij. Het 
concept was simpel, iedereen maakt een 
gerechtje en neemt een passend wijntje 
mee. Erg gezellig maar tegelijkertijd ook 
iedere keer weer een uitdaging om met 
iets origineels te komen. Ik kook graag 
met verse ingrediënten en laat me vaak 
leiden door wat er op dat moment bij 
de visboer, slager of  groenteboer te 
krijgen is. De reis begon deze keer bij 
de visboer en daar lag een prachtig stuk 
roodbaarsfilet. 
In een ver verleden had ik deze vis ooit 
gegeten met een heerlijke antiboise en 

Met antiboise en knoflookcrème! 
In de vorige uitgave van het 
Rochusnieuws mocht ik mijn debuut 
maken als schrijver van de rubriek 
culinair. Ik heb toen verteld dat ik 
graag gerechten maak die goed 
voor te bereiden zijn, zodat ik ook 
veel tijd met mijn gasten door kan 
brengen. 

Rochus 
Culinair:
Roodbaars

Wijntip van de Bottle Shop
De uitgesproken smaken van 
de antiboise en het zuur van de 
balsamico en citroen vraagt om 
een frisse wijn die toch vol-doende 
body heeft. Deze tenuta sant’ 
antonia soave fontana doc 2018 is 
intenst geurig en fis witfruitig met 

die combinatie is me altijd bij gebleven. 
Ik durf  te zeggen dat mijn versie aardig 
in de buurt komt van wat ik destijds in 
het restaurant gegeten heb.

Bon appetit!

Aan de slag: 
Voor de antiboise:
1. Halveer de cherrytomaten
2. Pel de sjalotten en snij deze in lange 

repen of  ringen
3. Maak de gember schoon en snij in 

lange dunnen repen
4. Snij de olijven in dunnen ringen
5. Snij 2 tenen knoflook fijn
6. Pluk de basilicum grof  en snij de 

peterselie fijn
7. Doe de kerstomaten, de sjalotjes, 

basilicum, knoflook, gember, ¾ van 
de peterselie, olijven, olijfolie, en de 
balsamico azijn in een kom en breng 
het op smaak met peper, zout, sap 
van een halve sinaasappel, sap van 
een halve citroen en de honing. Laat 
dit voor ongeveer 2 uur trekken.

Voor de knoflook crème:
1. Zet 6 tenen knoflook (in schil) op in 

koud water, breng aan de kook en 
giet af

2. Herhaal dit maar laat nu 5 minuten 
zachtjes koken

3. Knijp de knoflook uit en meng met 
de crème fraiche

4. Voeg de rest van de peterselie toe en 
breng op smaak met peper en zout.

Het gerecht serveren:
1. Snij de roodbaars in 4 gelijke stukken 

en smeer in met wat olijfolie, zout 
en peper. Bak vervolgens de filets 
op middelmatig vuur. Afhankelijk 
van de dikte ongeveer 3 a 4 minuten 
per kant

2. Verwarm ondertussen de antiboise 
tot het lauwwarm is (pas op dat het 
niet kookt)

3. Verdeel de antiboise over de borden 
en leg de roodbaars er bovenop. 
Smeer wat van de knoflookcrème 
over de roodbaars. Sprenkel 
er vervolgens nog wat olijfolie 
overheen en je gerecht is klaar!

Ingrediënten voor 4 pers. (tussengerecht)
400 gram roodbaarsfilet, 8 zwarte olijven 
zonder pit, 125 gr cherrytomaten, 2 sjalotjes, 
8 teentjes knoflook, ½ sinaasappel, ½ citroen,
15 blaadjes basilicum, 5 gr gember, 1 handje 
peterselie, 5 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels 
balsamico azijn, 1 theelepel honing en 1 eet-
lepel crème fraiche.

Niek

Zaterdag 25 mei 14.00 uur 
Repair Café, De Buut

Zondag 26 mei 14.00 uur 
Tuin & Tapas wandeling

Dinsdag 28 mei 19.00 - 22.00 uur 
Inloopavond Nieuwbouw Locatie 
Blauwververij, De Buut

Woensdag 29 mei 20.30 uur
Vergadering Rochusnieuws
Loop gerust eens binnen!

Zaterdag 15 juni 15.30 uur
Humanistisch Café, De Buut

Vrijdag 21 juni 
Deadline inleveren artikel 
volgende editie Rochusnieuws

Zaterdag 22 juni 20.00 uur
Buu(r)tBingo, De Buut

Zondag 23 juni 10.00-15.00 uur  
Rommelmarkt, St. Rochushofje

Zaterdag 29 juni 14.00 uur
Repair Café, De Buut

En natuurlijk elke vrijdag 
van 17.00 tot 21.00 uur: 
Buut Vrij, De Buut

6 juli t/m 18 augustus
De Buut gesloten (zomervakantie)

Buurt-info
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

Ophalen grijze bak:

St. Jorislaan: 11, 25 juni en 9, 23 juli

Rochusbuurt: 6, 20 juni en 4, 18 juli

Ophalen groene bak:

St. Jorislaan: 4, 18 juni en 2, 16, 30 juli

Rochusbuurt: 1, 13, 27 juni en 11, 25 juli

Ophalen oud papier:

12, 26 juni en 10, 24 juli

Inleveren plastic | glas:

Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg en Albert Heijn, Leenderweg

Agenda
Mei, Juni & Juli

Tips: 
Je kunt dit gerecht ook serveren met een 
andere vissoort zoals kabeljauw of rode mul. 
Serveer eventueel met brood om lekker in de 
antiboise te dippen. Roodbaars is ook prima op 
de BBQ te bereiden.

Biertip van de Bottle Shop
Brouwerij de Natte Gijt heeft een prachtige 
saison geproduceerd die perfect samengaat 
met dit gerecht. Only Goat Can Judge Me is 
de naam en deze saison heeft extra power 
gekregen door er rode peperkorrels aan toe te 
voegen. De hibiscus zorgt dan weer voor de 
bloemige balans en zoals het een goede saison 

appel en peer. Ondanks de frisheid is de wijn 
vol en vettig en is hierdoor een prachtige match 
met dit gerecht.

betaamd is deze ook heerlijk fris. 
Deze frisheid gaat goed samen 
met het zuurtje in de antiboise 
maar het bier heeft ook genoeg 
body om de uitgesproken smaken 
in het gerecht goed te begeleiden.

Begin juli 2019 verschijnt nr.
169 van deze buurtkrant! 

Heeft u daarvoor kopij met eventueel 
een foto of  een bijlage? Wij ont-

vangen deze héél graag. Mail ons het 
liefst foto en tekst als losse bestanden. 
U kunt deze tot en met vrijdag 21 juni 
mailen aan: rochusnieuws@gmail.com
of  geef  je bijdrage af  bij Hoefkestraat 12

Blauwververij
Op dinsdag 28 mei organiseert 
Bouwbedrijf  van Gerven in De Buut 
een inloopavond over Nieuwbouw 
locatie Romerohof  / Blauwververij. 

Ben je benieuwd hoe het gaat worden? 
Directeur Erwin van Lieshout is 

van 19.00 tot 22.00 uur aanwezig om 
het plan toe te lichten en alle vragen te 
beantwoorden. Van harte welkom!

Aanleveren kopij
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Thuis zelf  maken: Marskoekjes 

Wie ben je? 
Mijs van Sambeeck
Hoe oud ben je? 
Ik ben 4 jaar
Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes? 
Papa Hein, mama Maartje en 
grote zus Liv
Naar welke school en klas ga je? 
Ik zit in groep 1, de Krullevaren 
van De Hasselbraam
Wat is je lievelings-
Les: 
Ik speel het liefst in de bouwhoek
Eten: 
Pasta en frietjes
Vakantieland: 
Italië, de ijsjes zijn er zo lekker!
Snoep: 
Een lolly
Kleur: 
Zwart met 
glitter en goud
Dier: 
Zebra
Tv-programma: 
Masha en de Beer
Waaraan heb je een hekel? 
Ruzie maken
Wat zijn je hobby’s? 
IJsjes eten en dansen
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik lach veel, maar ben ook 
een beetje ongeduldig
Van welke muziek hou je? 
Kinderen voor kinderen
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
JAAAAAAAA!
Waarom? 
Omdat m’n vriendinnetjes
Sophie, Carmen en Valerie 
in de buurt wonen
Wat wil je later worden? 
Uhm, later word ik 
misschien wel dokter
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Sophie van der Hulst

KidsTalk

1. Welke kleinere plaatsen waren vroeger 
    op de plaats van Eindhoven?

................................................................

2. Wie is de oprichter van deze pagina?
    Onderstreep maar!
    Madee Ninne
    Puk  Cato

3. Over welke winkel heb ik het? Meisjes, 
    make-up, kettingen (begint met de C).

................................................................

4. Wat is het adres van De Hasselbraam?

................................................................

5. Waar in Eindhoven houdt Guus 
    Meeuwis altijd zijn concerten?

................................................................

6. Wie schreef het boek ‘Alleen op de 
    Wereld’?

................................................................

Rijk
Jantje zegt tegen zijn vader: “Pap, ik wil 
later rijk worden. Dan kan ik een super 
grote villa kopen en een flat en een 
telefoon. Dan kan ik alles kopen wat ik 
wil.” Dan zegt zijn vader: “En natuurlijk 
een badkamer!” Zegt Jantje: “Nee, ik wil 
stinkend rijk worden!”

Kippen
Twee kippen op een stok. Zegt de ene 
tegen de andere: “Zeg, je bent zo rood, 
heb je koorts?” Zegt de ander: “Zou wel 
kunnen, ik leg sinds gisteren alleen nog 
maar hard gekookte eieren!”

Moppen

1. Waterslijm
Eerst heb je schoollijm nodig, daarna 
doe je er kleurstof  bij, wasmiddel erbij, 
dan even roeren en als laatste GLITTER!

2. Fluffy slijm
Eerst heb je weer schoollijm nodig, voeg 
er dan scheerschuim aan toe, natuurlijk 
lenzenvloeistof. Daarna ga je roeren tot 
het slijm wordt. Als je het leuk vindt, doe 
er dan nog glitter en kleurstof  bij!

Slijm maken

Voor 4 à 6 personen
Gemakkelijk te maken
10 minuten bakken

Ingrediënten:
3 grote repen Mars | 100 g boter | 150 g rietsuiker 
200 g bloem  | 1 ei | ½ zakje bakpoeder
Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven op 180*C (stand 6). Snijd de 
Marsrepen in kleine blokjes. Nee, snoepkont nog 
niet opeten! 2. Laat de boter in de pan op een 
laag vuur smelten. Haal de pan van het vuur en 

Antwoorden Quiz:
1. Stratum, Tongelre, 
Strijp, Woensel, Gestel
2. Madee
3. Claire’s
4. Tuinstraat 6
5. PSV Stadion
6. Hector Malot
Hoeveel heb je er goed?

doe de suiker erbij. Meng alles met een garde. 
Dat schuimt goed! Voeg het ei, de bloem en de 
bakpoeder toe. Meng het met een houten lepel. 
Voeg de stukjes Mars toe, maar zorg ervoor dat 
je ze niet plat drukt. 3. Leg de kleine hoopjes 
deeg op voldoende afstand van elkaar op een 
met bakpapier bedekte bakplaat. En nu nog 10 
minuten bakken! Zodra de koekjes goudbruin 
beginnen te worden, haal je ze snel uit de oven.  
4. Wanneer de koekjes afgekoeld zijn, kun je 
ze nog twee dagen bewaren in een luchtdicht 
afgesloten koektrommel.

Quizzzzz


