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Colofon
De zomervakantie is achter de rug, 
de kinderen zijn terug naar school, 
bijna iedereen is weer aan het werk, 
de avonden worden korter en het 
weer veranderd langzaamaan.  
‘s Morgens mag de winterjas soms al 
aan, maar de zomerkleding kan nog 
niet op zolder. Maar stilletjes aan 
gaan we richting herfst en is het tijd 
voor warme sokken op de bank met 
een kopje thee én Rochusnieuws nr. 
170 op je schoot. Weer een editie vol 
leuke nieuwtjes uit onze buurt!

Inhoud

Foto’s verbouwing de Buut
Alle auto’s weg
Opbrengst collecteweek
Redactioneel
De Rochusbuurt Camping
Probleem opgelost
Ruimte
Bijna klaar!!
Running Dinner
Onze Geldropseweg
Muizenplaag
BuutEetTafel
Rochus Culinair
Buurtinfo & Agenda
Kinderpagina & KidsTalk

1
2
3
3

4-5
6
7

8-9
10
11
12
12
14
15
16

Esther

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.

Rochusnieuws is een uitgave van de 
Rochusbuurtvereniging en wordt 
6x per jaar huis aan huis verspreid 
in een oplage van 600 stuks in de 
Rochusbuurt.

Redactie:
Ad, Bregje, Frans, Kay, Marcel & Niek
Vormgeving en illustraties: 
Esther
Produktie: 
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
Bezorging:
Gerry, Gidy, Hein, Huub, Gabor, 
Joris, Maike, Marga en Mirjam
Info en aanmelden als redactielid:
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Rochusnieuws digitaal ontvangen?
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Advertenties:
Tarieven op aanvraag bij de redactie.

Toch heeft het verhaal voor mij 
ook een rafelig randje. Want 
het nieuwe parkeerbeleid heeft 

Autobedrijf  Slikker noodgedwongen 
doen verhuizen. De gemeente had 
geen oren naar een regeling voor deze 
ondernemer, waardoor de lasten en 
administratieve rompslomp zo hoog 
en gecompliceerd zouden worden dat 
blijven geen optie was. En ik mag Jan 
heel graag. 

Jan (Meneer Slikker voor sommige 
mensen ;-)) is mijn persoonlijke 
beveiliger in de buurt. Hij weet precies 
waar mijn kindjes zijn als ik ze even 
uit het oog verlies. Als mijn ouders op 
bezoek komen terwijl ik niet thuis ben, 
dan heeft hij me eerder verwittigd dan 
Whatsapp. Als het donker wordt en 
de gordijnen sluiten, dan draait Jan de 
hekjes van de speeltuin op slot om het 
ongewenste bezoekers wat moeilijker te 
maken binnen te komen. En als ik weer 
eens ben vergeten waar onze auto nu 
weer geparkeerd staat, dan kijk ik naar 

Alle auto’s weg
Jan en wijst hij me in de goede richting. 
Als een auto in de weg staat voor overig 
verkeer of  verbouwingsperikelen, dan 
weet Jan me te vertellen van wie de auto 
is en waar ik de eigenaar kan vinden. 
En Jan weet dat niet alleen voor mij. 
Hij vertelt het te pas en te onpas tegen 
iedereen, waardoor ik mijn dorpse hart 
aan deze stad verloren ben.

Ik weet dat er mensen zullen zijn die 
nu denken dat Jan met zijn bedrijf  ook 
veroorzaker was van de parkeerdrukte 
in de straat. Maar ik weet ook dat hij 
op drukke dagen max 5 auto’s tegelijk 
had staan (incl. zijn eigen auto), en als 
je nu ziet hoeveel plek er over is zonder 
parkeerders van buitenaf, had dat 
makkelijk gepast. 

Overigens is Jan al een poosje niet meer 
de drijvende kracht achter Autobedrijf  
Slikker, dat is zijn zoon. Voor hem was 
de parkeerregeling geen doen en een 
verhuizing naar de Heezerweg was het 
gevolg. Voor Jan betekent het dus niet 
alleen afscheid nemen van zijn bedrijf, 
het betekent ook afscheid nemen van 
‘samen ondernemen’, hij zal er nooit 
meer zo dicht met zijn snufferd op 
zitten... 

En dat vind ik oprecht sneu. Voor Jan, 
maar ook voor de wijk. Want als Jan niet 
snel een nieuwe huurder vindt voor de 
garageruimte + woning achter zijn huis 
dan kan Jan daar misschien niet blijven 
wonen. En zonder Jan voel ik me toch een 
stuk minder veilig in dit mooie buurtje! 
Ik hoop dat er snel een hobby-garagist, 
of  automonteur om de hoek komt kijken 
die het wel ziet zitten om bij Jan in de 
garage aan auto’s te sleutelen. Die hoeft 
zich dan nooit eenzaam te voelen en kan 
rekenen op tig jaar ervaring inclusief! En 
dan kan Jan onze opzichter blijven. Ik 
zou niet anders willen..

Deze Rochusnieuws aandacht voor 
de hardwerkende buurtgenoten 

in de Buut. De opleverdatum is 28 
september, dan zal de opening van de 
hernieuwde Buut plaatsvinden. Iedereen 
is vast een keer langs de Buut gewandeld 
en heeft kunnen zien wat een verandering 
daar heeft plaats gevonden!

De meiden van de Kinderredactie 
hebben samen op woensdagmiddag 
vergaderd en hard gewerkt aan leuke 
onderwerpen speciaal voor de jongste 
lezers.
Het laatste weekend van de zomer-
vakantie heeft ook de Rochusbuurt 
Camping plaats gevonden, dit was 
wederom een groot succes. Met heel 
veel kinderen, mensen die zich spontaan 
aansloten en nieuwe gezichten uit de 
wijk. De sfeer zat er meteen goed in en 
we boften heel erg met het weer: het was 
droog! We houden de traditie hoog, dus 
volgend jaar zijn we er weer. Wederom 
het laaste weekend van de grote vakantie: 
vrijdag 21 augustus 2020! Noteer ‘m vast 
in je agenda. 
En dan natuurlijk het onderwerp waar 
iedereen het elke dag over heeft: betaald 
parkeren in de wijk. Het levert lege 
straten op, de vuilniswagen kan er weer 
met gemak door, er is duidelijk minder 
zwerfafval, althans in de straat waar ik 
woon en het lijkt er op dat er ‘s nachts 
minder ‘onrust’ is. Maar iedereen heeft 
er zijn of  haar mening over en het ligt 
er ook maar net aan in welke straat je 
woont. Genoeg stof  dus om over te 
schrijven voor ons. Veel leesplezier!

Van de Redactie
Bregje

Ik ga het niet onder stoelen of  
banken steken: ik was en ben vóór 
betaald parkeren in de wijk. En ik 
kan niet anders zeggen dat ik heel 
blij ben met het resultaat. Mensen 
kunnen mopperen over de lege 
vakken elke dag, maar ik geniet 
ervan.

Namens de collectanten Catherine, 
Gerry, José en Trudy-An hierbij de 

donateursopbrengst van de collecteweek 
KWF Kanker Bestrijding:

€ 399,33

Rochusbuurt Bedankt!

Opbrengst 
Collecteweek 
KWF
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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.

Ik zag op de buurtfacebook dat het 
was. Ik dacht, ik heb ook een tent. 
Dus even kijken. 

Er stonden al een stuk of  acht 
tenten en de kinderen waren 
heel enthousiast om daar die 

avond in te slapen. Ik vroeg of  ik ook 
(metoo) mocht kamperen en het mocht. 
Dus tentje halen, opzetten, matje en 
slaapzak erin, zo moeilijk is het allemaal 
niet, als je vlak bij huis bent. 
Er was op alles gerekend. Iedereen had 
eten en drinken mee gebracht van thuis, 
er was een vuurkorf, er was een grote 
tuintent, er waren bankjes, stoeltjes, 

De Rochus
Buurt 
Camping

tafeltjes en er was muziek. De dame, die 
het hele speeltuintje oorspronkelijk uit 
handen van parkeerders heeft gehouden, 
was er ook. Beter kamperen en spelen, 
dan parkeren en verstenen. 
Het was heerlijk weer. Bert zong en 
speelde gitaar en iedereen sprak met 

Chris van Benthem Jutting

elkaar, wachtend op het moment om 
de tent in te duiken. Ik zong zelf  een 
liedje, met begeleiding van Bert en zijn 
dochtertje Cato vond dat zo mooi, dat 
ze het nog een keer wilde horen. Ik heb 

“Beter kamperen en 
spelen, dan parkeren en 

verstenen.”

het heel zachtjes nog een keer gezongen 
voor Cato alleen. 
Heerlijk geslapen in de tent. Ik dacht  
‘s nachts eigenlijk thuis te zijn, maar 
miste de muur. Wel wat regendruppeltjes 
in de nacht, maar in een tent klinkt dat 
gelijk alsof  het stortregent. 
Als eerste wakker natuurlijk, dus plassen 
tegen een boom en thuis is zo dichtbij, 
dat thuis douchen wel even kon. Terug 
heerlijk ontbijt, gesponsord door de 
Jumbo supermarkt Geldropseweg, met 
gekookte eitjes, omelets en spiegeleieren. 
Bij het afscheid zondagmorgen uitge-
breid gekletst met Gijsje, moeder van 
Sasha, over alles. 
Veel lof  voor de organisatie! Als het echt 
had gestortregend, dan was het ook goed 
gegaan. Volgend jaar weer?

Foto’s: Lisanne Aarts & Jan Schevers
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Dit was voor de meeste mensen 
in de Rochusbuurt het 
grootste bezwaar om enkele 

jaren geleden tegen betaald parkeren te 
stemmen. Daar bracht het straatinitiatief  
van de Willem van Hornestraat vorig 
jaar verandering in. Bestuurders zonder 
parkeervergunning op zoek naar een 
gratis plekje parkeren sloegen voortaan 
de Willem van Hornestraat over en 
zochten een plekje in de rest van de 
Rochusbuurt.

De Willem van Millenberchstraat, waar 
ik zelf  woon, was voor de ‘ik wil gratis 
in het centrum parkeren bestuurders’ 
het startpunt van hun zoektocht. 
Dat startpunt is nu verplaatst naar 
de Kettingstraat en de Romerohof. 
Gelukkig zijn studenten net als ik in 
mijn tijd nog steeds te arm voor een 
auto en zullen zij geen last hebben van 
deze parkeerdrukte. Sneu is het voor 
de autobezitters in deze beide straten 
die wel voor betaald parkeren hebben 
gestemd. Ik ben op een zaterdag avond 
een kijkje gaan nemen in de Kettingstraat 
en de Jan van Schoonvorststraat. Zoek 
de verschillen!

€40 per jaar betalen voor een 
parkeervergunning en nog steeds 
geen zekerheid hebben op een 
plekje. 

Voor 
€40 een 
probleem 
opgelost

Marcel

Ruimte
Terwijl veel buurthuizen in 
Eindhoven worden bedreigd in 
hun voortbestaan of  zelfs gesloten 
worden doen wij het anders.

Bij ons wordt de Buut gewoon 
verbouwd, en hoe! Terwijl dit 
stukje geschreven wordt zitten 

we 2 weken van de opening en wordt 
de eindsprint ingezet. We krijgen er een 
prachtig buurthuis voor terug met meer 
ruimte. Bijzonder is dat we dit samen 
hebben gedaan met veel vrijwilligers 
en dat daarmee dus ons buurthuis óók 
tijdens de verbouwing zijn functie heeft
behouden.
De ruimte vinden we niet alleen in de 
Buut maar ook daarbuiten. Waar een 
aantal mensen niet geloofden dat met 
betaald parkeren het parkeerprobleem 
opgelost zou zijn blijkt niets minder 
waar.

Wat een ruimte... tijdens een kleine 
avondwandeling raak je al vrij snel de tel 
kwijt als je de lege parkeervakken telt. En 
dan hebben we het nog niet over de rust 
in de buurt omdat er geen auto’s meer 
zijn die vijf  rondjes rijden op zoek naar 
een plekje.
Kortom, rust en ruimte! Wat wil een 
mens nog meer...

Groet, Het Rochusbestuur

Foto’s: Mark VerheulFoto’s: Marcel Dierckx
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Een flink karwei! Normaliter 
werkt Frank van der Laak acht 
uur per week in het buurthuis, 

maar de afgelopen weken was 8 uur 
per dag soms nog niet genoeg. Maar 
het resultaat mag er zeker zijn. En jij 
mag zelf  komen kijken wat er allemaal 
gebeurt en gebeurd is: op 28 september 
is de grootse opening.

Wat is er allemaal gebeurd: de hele 
ruimte wordt opgedeeld zodat er - indien 

Je hebt het eigenlijk bijna niet 
kunnen missen (behalve als je drie 
maanden van je vakantie mocht 
genieten) maar ons buurthuis “De 
Buut” is grondig onder handen 
genomen en nu bijna klaar voor de 
opening eind van deze maand.

nodig - twee ruimtes ter beschikbaar 
staan. Tevens mag een veelzijdige keuken 
natuurlijk niet ontbreken: keuken-
apparatuur met o.a. koelkast en fornuis 
horen er net zo bij als een uitnodigende 
bar. En de professionele geluidsinstallatie 
staat zoals vanouds klaar om voor 
passende achtergrondmuziek te luisteren.
Met een likje verf  is zo’n verbouwing 
niet gedaan maar veel werk ging op in de 
geheel nieuwe vloer die is uitgevoerd in 
robuust marmoleum. Dat past uitstekend 
bij de hoogwaardige kwaliteit van het 
hout dat voor de keuken is gebruikt.

Verandert er iets in de toekomst?
Nou, de sfeer gaat er zeker op vooruit in 
de gemoderniseerde ruimtes. En je bent 
nog steeds welkom voor een kop koffie 
of  thee. Gratis, zoals vanouds. Ook het 

Bijna 
klaar!!

Kay

‘s Middags is eerst de generale repetitie 
met het Repair Café. Vanaf  18 uur is 
dan de echte opening met een drank en 
een hapje (in de vorm van overheerlijke 
tapas).

Een bijzondere pluim en grote 
complimenten gaan in eerste instantie 
aan Frank van der Laak als kartrekker, 
die is bijgestaan door sommige 
professionele helpers zoals René van 
Poppel, Albert van der Grinten en 
Eliëns interieurprojecten (voor de vloer). 
Een groot dankjewel is op z’n plaats 
voor de talloze vrijwillige helpers (voor 
boekhouding, lunches, naar de stort 
rijden en al die andere kleine klusjes). 

Heb je - net zoals ik twee linkerhanden 
- maar wil je toch nog iets bijdragen aan 
ons buurthuiske: Dan kun je nog altijd 
een bedrag storten op de rekening van:

Rochusbuurtvereniging te Eindhoven 
NL16 INGB 0003 5500 29 
o.v.v. Verbouwing de Buut.

Dus, tot snel, beste buren!!

“De sfeer gaat er 
zeker op vooruit in 

de gemoderniseerde 
ruimtes.”

Repair Café en andere bijeenkomsten 
zullen hier weer hun thuis hebben. 
Maar in de toekomst kunnen nog meer 
evenementen en activiteiten worden 
georganiseerd. Het is dus ook mogelijk 
om de ruimte te huren, echter niet 
voor feesten en partijen, wel voor 
bijvoorbeeld een cursus. Dus, wie weet, 
ook als werkplek buiten je eigen deur. 
Het pand is immers op het glasvezelnet 
aangesloten. Internetten gaat dus 
sssssssnellllllll.
 
Nog meer goed nieuws: ook de toiletten 
zijn onder handen genomen. Terwijl je 
vroeger een goede reden had om op tijd 
te vertrekken omdat je hier liever niet 
gebruik wilde maken van het sanitair, 
is er nu een extra reden om nog een 
drankje te nemen. 

Opening op 28 september
Maar wat vertellen we hier allemaal? Kom 
zelf  kijken op 28 september want dan 
is de officiële opening van “De Buut”. 

Foto’s: Kay Sachse
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Onze Geldropseweg

Maar wist je al dat: 
... er al sinds 2008 over de herinrichting 
van de Geldropseweg wordt gesproken? 
... op 27 augustus de definitieve plannen 
zijn gepresenteerd in De Blokhut? 
... de planning nu min of  meer is 
afgerond? 
... in mei 2020 de werkzaamheden 
beginnen die ongeveer een jaar zullen 
duren? 
... sommigen denken dat de trillingen 
in de huizen langs de straat worden 
veroorzaakt door de oude tramrails van de 
paardentram naar Geldrop? Binnenkort 
zal blijken of  die er inderdaad nog zijn. 
... dat de werkzaamheden ongeveer 1,5 
miljoen euro gaan kosten?
... er een compleet nieuwe bestrating 
komt met 1,9 m brede fietspaden? 
... voor de veiligheid van voetgangers 
verhoogde zebrapaden worden 
aangelegd? 

Dat de Geldropseweg op de 
schop gaat, heb je zeker al 
gehoord. Je wist dus zeker al dat 
er een burgerinitiatief  was dat de 
gemeenteraad van Eindhoven heeft 
opgeroepen om van de racebaan een 
mensvriendelijke straat te maken.

... er nog maar één boom staat op de 
Geldropseweg (bij de kruising met de 
Jorislaan)? 
... er in de toekomst veel groen komt in 
de straat, o.a. ruim veertig honingbomen, 
himalayaberken en lindes? 
... omwonenden zelf  geveltuintjes mogen 
aanleggen voor nog meer kleur? Van 
Jeroen Soontiëns kun je meer informatie 
krijgen welke planten hiervoor geschikt 
zijn.
... bij het voormalige winkelpand van 
Verkuilen ruimte voor een buurtterras 
ontstaat? De geplande nieuwbouw 
wordt namelijk naar achteren verplaatst 
zodat er ruimte voor ontmoeting wordt 
gecreëerd. 
... auto’s in de toekomst met een veilige 
snelheid van 30 km/u mogen rijden? 
Spelende kinderen krijgen namelijk meer 
ruimte. Op die manier wordt er voor 
extra veiligheid gezorgd. 
... je op de website van de gemeente nog 
meer informatie kunt vinden? 
www.eindhoven.nl/projecten/overige-
projecten/herinrichting-geldropseweg

Nog niet genoeg? Wil je nog meer 
weten? In “De Buut” liggen wellicht nog 
exemplaren van “Onze Geldropseweg”, 
een uitgave van bewonersorganisaties, 
de werkgroep Geldropseweg en de 
gemeente Eindhoven.      Kay

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 is weer zo ver! Hét evenement 
van de Rochusbuurt dat je echt niet 
wil missen! Lijkt het je leuk om 
meer mensen in de buurt te leren 
kennen? Eens bij je buurtbewoners 
binnen te kijken? Of  met je nieuwe 
achterburen een hapje te eten? Grijp 
je kans met Running Dinner! 

Het Running Dinner bestaat uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht. Van tevoren 
krijg je te horen welk gerecht jullie 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. Hierna wordt door de gastheer of  
-vrouw de envelop geopend met daarin 
de adressen waar jullie verwacht worden 
voor het hoofdgerecht. Sommigen gaan 
naar huis, anderen gaan naar een nieuwe 
spannende locatie. Na het hoofdgerecht 
volgt opnieuw een bericht voor het 

Running 
Dinner
Zaterdag 2 
november

nagerecht. 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!

“Sommigen gaan naar 
huis om te koken, 

anderen gaan naar een 
nieuwe spannende 
locatie om te eten.”

Het thema van deze editie is: 

Laat je creativiteit de vrije loop en probeer 
het thema te verwerken in je gerecht, de 
aankleding of  misschien wil je je gasten 
op een andere manier verrassen...

Aanmelden of  informatie nodig? Mail 
naar rrd040@gmail.com.

Inschrijven is mogelijk tot 26 oktober. 
Voor de inschrijving willen we graag de 
volgende gegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, email. 
Het aantal personen dat meedoet (je 
mag ook in je eentje meedoen, als je wil 
zoeken we een maatje voor je).
Voedsel allergieën /-restricties (maar zet 
je dieet als het enigszins kan een avondje 
opzij...)
Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 per 
persoon. 

Hopelijk tot dan!

Groetjes,
Bert, Ellen, Yolande, Koen & Maaike
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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!

Vorige eigenaar was een 
liefhebber van kippen. Al-
thans zijn vrouw. En bij 

kippen moet je denken aan een grote 
bruine moederkip en een klein, pinnig 
hennetje. Zo te horen hadden de twee 
het reuzegezellig met elkaar. Over de 
schutting klonk regelmatig het “tok, 
took, toktoktok”. Iedereen herkent wel 
het geluid van kippen die het goed met 
elkaar hebben. Ga maar eens naar de 
boer van de Genneperhoeve (aanrader 
trouwens). 

Onze nieuwe buren zijn hun huis 
grondig aan het renoveren. Alles ziet 
er inmiddels spic en span uit. Nieuw 
elektriek, badkamer en toilet mooi 
betegeld, vloer opnieuw geschuurd 
en hier en daar vernieuwd met 
prachtige houten vloerelementen. 
Ook de muren zijn opnieuw gestuct. 
De werkmannen zijn wekenlang 
bezig geweest.

Maar goed. Met kippen komen blijkbaar 
ook muizen mee en de vorige buren 
hadden daar ook best wel last van. Op 
hun slaapkamer was het gezellige geknaag 
vooral ’s nachts te horen. Totdat ze er 
hoorndol van werden. Misschien was dat 
wel de reden om hun huis te verkopen. In 
ieder geval hebben de nieuwe buren met 
hun renovatie een acuut einde gemaakt 
aan het actieve muizenleven aldaar. Met 
gevolg dat ze nu bij ons zijn ingetrokken. 

Eerst heb je het niet in de gaten. Je ziet 
een schim die langs de plinten schiet 
en je denkt: hoeveel glazen wijn heb 
ik net bij het eten gedronken. Teveel? 
Nee, dat niet. Althans niet meer dan het 
voedingscentrum raadzaam acht. Acht? 
Acht is wel veel, maar het gaat hier 
gelukkig over het werkwoord achten, 
niks aan de hand dus. Inmiddels hebben 
we al enige weken een muizenplaag. 
Hoe die te bestrijden? Met muizenvallen? 
Tsja, ik vind dat nogal confronterend. 
Zo’n bijna gehalveerde muis op een 
plankje. Ziet er niet uit. Doen we niet. 
Dan maar iets afstandelijks. Muizengif  
in een lokdoosje. Na het eten van het 

Muizenplaag vergiftigde voer trek de muis zich terug 
en sterft eenzaam of  te midden van 
zijn familie in het inmiddels ruim met 
allerlei geroofd en aan stukken geknaagd 
zacht textiel- en kunststofmateriaal, 
gestoffeerde muizenhuis.
Na twee weken zitten de boeven er nog 
steeds en inmiddels hebben we zo’n acht 
lokdozen vol aantrekkelijk muizengif  
geplaatst. Jawel, aantrekkelijk. Dat staat 
in ieder geval op de verpakking van het 
gif: “dit muizengif  is onweerstaanbaar 
voor uw huismuis”. Klopt. Elke ochtend 
vinden we de restanten van de zakjes 
open geknaagd, onweerstaanbaar 
muizenlokvoer. Maar doodgaan ho 
maar. De meeste muizen overleven hun 
eerste halfjaar niet. Die van ons hebben 
schijnbaar het eeuwige muizenleven. 

Ellende, kommer en kwel. Wat te doen? 
De enige troost is dat we van de kassières 
bij de Praxis, Gamma en Karwei bij de 
aanschaf  van weer nieuwe lokdozen en 
gifvoer te horen krijgen: het lijkt wel een 
plaag in Eindhoven. U bent vandaag al 
de zoveelste klant die dit spul koopt.

Ad

Het is alweer half  jaar geleden dat 
de buurtkoks van zich lieten spreken 
bij monde van een BuutEetTafel.
José Raaijmakers stond in haar 
keuken met helpende handen 
Ottolenghi te koken. 

Een waar eetfestijn volgde in een 
volle Buut met bourgondische 
Rochusbuurters. De wijn 

vloeide rijkelijk, de praat werd gekletst, 
de monden gevuld en de bordjes 
geleegd. Met volle buiken werd de afwas 
gedaan. Zo hoort een buurteettafel aan 
te schuiven tegen haar bewoners.

Maar niets blijft bij het oude. De Buut 
is veranderd, verfrist, verjongd. De 
keuken is een nieuwe aanwinst waar de 
koks lang op hebben gewacht. Hoewel 
de mis-en-place nog vaak in de eigen 
keuken zal plaatsvinden, zal het afkoken 
vanaf  komende eettafel in de Buut 
plaatsvinden. Kom gerust eens kijken 
of  doe mee als kokshulp van de Buut 
Eettafel. Meld je aan als vrijwilliger want 
samen koken én samen eten is zó leuk!

Op zaterdag 16 november zal er weer 
een nieuwe BuutEetTafel zijn. De chefs 

van deze tafel zijn Trudy Sturkenboom 
en Rob Zweers. Zij zullen een menu met 
Italiaanse inslag op tafel brengen.
 
Het recept voor deze gezellige avond is 
als vanouds : aanmelden vóór vrijdag 15 
november, zaterdag vanaf  18.00 uur ben 
je welkom om een plekje uit te zoeken 
nadat je €6,50 hebt afgerekend. 

De drank haal je zelf  en reken je zelf  
direct af. Na elke gang ruimen we een 
beetje af, elke tafel serveert zelf  in, en de 
afwas doen we samen per toerbeurt. Heb 
je waterallergie? Geen probleem; dat los 
je samen wel op.
   
Ook benieuwd hoe de BuutEetTafel 
zal smaken in de nieuwe Buut? Meld je 
dan aan voor de BuutEetTafel op 16 
november: buuteettafel@gmail.com 

Koert Linders

Zaterdag 16 
november: 
Italiaans tafelen 
in de Buut!
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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.nlGerechten dus die goed voor 
te bereiden zijn en die 
voorbereiding mag dan best 

wat tijd kosten. Koken vind ik immers 
ook best leuk! Helaas ontbreekt ook de 
voorbereidingstijd weleens en dan kom ik 
in mijn zoektocht dus uit op een gerecht 
wat zowel weinig voorbereidingstijd als 
bereidingstijd kost. 
Één van mijn favoriete voorgerechten, 
een klassieke Vitello Tonato, voldoet aan 
deze beide eisen. Verrassend kun je het 
echter niet noemen en zoals gezegd is 
dat iets waar ik toch ook wel waarde aan 
hecht. Daarom dus een Vitello Tonato 
op alternatieve wijze. De klassieke 
combi van kalfsvlees en tonijn, maar 
dan net even anders. Wie wel voldoende 
tijd heeft kan ook met dit gerecht uit de 
voeten, je kunt de kalfsfricandeau zelf  
bereiden en je kunt ervoor kiezen om 

Op alternatieve wijze. De vaste 
volgers van deze rubriek weten 
inmiddels dat ik graag iets lekkers 
en verrassends op tafel zet zonder 
tijdens het diner veel tijd in de 
keuken door te brengen. De meeste 
mensen die bij ons aanschuiven vind 
ik namelijk best leuk!

Rochus 
Culinair:
Vitello 
Tonato

huisgemaakte mayonaise te gebruiken. 
Eerlijk is eerlijk, dan smaakt het toch 
allemaal net even lekkerder. Gelukkig 
heb ik nog wel even tijd gevonden om 
bij de Bottle Shop binnen te stappen 
voor het perfecte wijntje of  biertje bij dit 
gerecht. Bon appetit!

Ingrediënten voor 4 personen 
(voorgerecht) 
• 250 á 300 gram verse tonijnfilet
• 250 gram gebraden kalfsfricandeau
Voor de salsa verde-mayonaise: 
• 1 bosje verse peterselie
• 2 takjes verse munt
• 1 teentje knoflook
• 4 eetlepels kappertjes
• 4 ansjovisfilets
• 1 el. rode wijnazijn
• 1 tl. mosterd
• 3 el. mayonaise

Aan de slag:
• Pureer met een staafmixer voor 

de salsa verde-mayonaise alle 
ingrediënten behalve de mayonaise 
en bewaar 2 eetlepels kappertjes 
voor de garnering. 

• Roer de mayonaise erdoor.
• Snij de tonijnfilet in 4 stukken 

en verhit de olie in een gril of  
koekenpan.

• Schroei in een grill of  koekenpan 
met olie de tonijnstukken aan 2 
kanten in 1 min per kant dicht. 

• Leg op elk bord wat kalfsfricandeau.
• Leg daar bovenop de gegrilde tonijn

Zaterdag 28 september 14.00 - 17.00
Repair Café

Zaterdag 28 september vanaf 18.00 uur
Grand Opening Buurthuis De Buut

Dinsdag 8 oktober 18.00 - 20.00 uur
Informatie avond betaald parkeren 
Romerohof  en Kettingstraat

Zaterdag 19 oktober 15.00 - 18.00 uur
Humanistisch Café

Woensdag 23 oktober 20.00 uur
Vergadering Rochusnieuws

Zaterdag 26 oktober 14.00 - 17.00 uur
Repair Café

Zaterdag 2 november
Running Dinner

Zaterdag 16 november vanaf 18.00 uur
BuutEetTafel

Zaterdag 23 november 15.00 - 18.00
Humanistisch Café

Zaterdag 30 novermber 14.00 - 17.00
Repair Café

Buutvrij:
Met de ingang van het nieuwe 
seizoen is Buutvrij op de 
vrijdagmiddag komen te vervallen. 
Te zijner tijd komt er een alternatief  
voor in de plaats.

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

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den 

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt 

Koen van Grinsven tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Marita Kuster tel: 14040

Agenda September,  

Oktober & November

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan: 1, 15, 29 okt en 12,26 nov
Rochusbuurt: 10, 24 okt en 7, 21 nov

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan: 8, 22 okt en 5, 19 nov
Rochusbuurt: 3, 17,31 okt en 14, 28 nov

Ophalen oud papier:
2, 16, 30 oktober en 13, 27 november

Inleveren plastic | glas:
Dagelijks: containers parkeerterrein 
Jumbo, Geldropseweg | AH, Leenderweg

Afval

Eind november 2019 verschijnt 
nummer 171 van deze buurtkrant!

Heeft u daarvoor Kopij? Wij 
ontvangen deze graag. U kunt uw 

bijdrage tot en met vrijdag  8 november 
mailen aan: rochusnieuws@gmail.com 
of  geef  je bijdrage af  bij Hoefkestraat 
12.

Aanleveren kopij

Niek

• Schep op de tonijn een flinke toef  
salsa verde-mayonaise

• Maak het bord verder op met de 
overige salsa verde-mayonaise en de 
kappertjes.

Wijntip van de Bottle Shop
Ribafreixo Barrancoa Branco 2018 
Elegante Portugese wijn met een uiterst 
frisse smaak. De regio Alentejo waar deze 
wijn vandaan komt heeft veel warmte en 
zon en dus is er ook veel fruit te proeven 
zoals citrus en tropische vruchten. Deze 
wijn gaat prima samen met gegrilde vis 
en dus een prima begeleider bij deze 
Vitello Tonato.

Biertip van de Bottle Shop
Dochter van de korenaar Crime Passionel
Deze wheat IPA van Belgische komaf  
is fruitig en bitter, maar er zit ook een 
duidelijk kruidige toon in. Simpelweg 
erg lekker in combinatie met de gegrilde 
tonijn en kruidige mayonaise.
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zusje
Naar welke school en klas ga je? 
Vrijeschool De Regenboog en ik 
zit in groep 6
Wat is je lievelings-
Les: 
Engels, gym en handwerken
Eten:   
Lasagne  
Vakantieland:
Frankrijk
Snoep:              
Het is niet echt snoep, maar ik 
vind chips heel lekker           
Kleur:
Oranje en geel
Dier:
Eekhoorn en hond
Tv-programma: 
Proefkeuken
Waaraan heb je een hekel? 
Ruzie
Wat zijn je hobby’s? 
Lezen, tekenen, dansen, wandelen 
en zwemmen
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik kan goed meehelpen. Ik heb 
moeite met iets toe te geven.
Van welke muziek hou je? 
Diggy Dex en Kinderen voor 
Kinderen
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Ja
Waarom? 
Omdat ik er vriendinnen heb en 
omdat ik het een fijne wijk vind 
met een leuke speeltuin
Wat wil je later worden? 
Masseur
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Liv van Sambeeck

KidsTalk
Schoenen
Pak iemands schoenen, doe er bijvoor-
beeld meel of rauwe eieren in, je kan het 
ook zelf kiezen wat je er in doet. Klaar? 
Zet de schoen terug en wacht af.

Onzichtbare muur
Pak plastic folie, plak meerdere stukken 
op ooghoogte van diegene die je wil 

1)
Drie op de tien kinderen hebben al eens 
gevlogen.

Waar | Niet waar
2)
Nederlanders zijn het minst kritisch als 
het gaat om hygiëne op vakantie.

Waar | Niet waar
3)
Vrouwen rijden veel minder tijdens een 
vakantie als mannen.

Waar | Niet waar
4)
Frankrijk is het meest bezochte land ter 
wereld.

Waar | Niet waar
5)
Indonesie is het land met de minste 
vulkanen.

Waar | Niet waar

De Kinder Redactie:Waar of Niet 
waar? 

Omcirkel het juiste antwoord! Ninne Cato Madee Puk

Wie ben je? 
Mouna van 
der Hulst
Hoe oud ben je? 
Negen jaar
Wie zijn je ouders, 
zusjes of broertjes? 
Magalie & 
Jos zijn mijn 
ouders en 
Sophie is m’n 

pranken. Ben je klaar? Roep hem of 
haar en afwachten tot die komt.

Ketchup
Wissel ketchup met chili saus en ga 
tosti’s eten met je Bestie en pak dan de 
ketchup fles, waar je chili saus in hebt 
gedaan...

1. Old town road
2. I don’t care
3. Bad guy
4. Beautiful people
5. Mad love
6. You need to calm down
7. Sucker
8. Dancing with a stranger
9. How do you sleep?
10. Someone you loved
11. Goodbyes
12. Never really over
13. Piece of  your heart
14. Arcade
15. Con calma

Top 15 liedjes!

Vakantie Pranks:

Ga leuk het nieuwe schooljaar in! 
Hier volgen 5 tips:

1. Zorg dat je een agenda hebt. Je kan 
hem kopen bij de Bruna en Hema.

2. Versier je eigen schrift / boek met 
kaftpapier.

3. Markeerstiften zijn ook altijd handig 
om dingen mee te markeren.

4. Zorg dat je genoeg gummen hebt.
5. Etuis zijn ook fijn om te gebruiken  en 

een notitieschrift is ook handig.

Back to School


