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debuut-rochusbuurt.nl
Ooit wel eens op rochusbuurt.nl
gekeken? Dit was onze oude website
over de Rochusbuurt maar daar
kreeg “onze Buut” maar heel weinig
aandacht.

N

a de verbouwing vonden we
dat dit eigenlijk wel andersom
mocht: een website over De
Buut waar ook de Rochusbuurt een
plekje zou krijgen. Zo geschiede, een
maand geleden is onze nieuwe website
online gegaan!
De Buut kon wel een betere bereikbaarheid op internet gebruiken.
Een platform waar duidelijk werd
beschreven hoe je gebruik kan maken
van De Buut en hoe je De Buut kan
huren. De buurtvereniging heeft dus
een spiksplinternieuwe website laten
maken met het accent op De Buut,
maar ook voor de Rochusbuurt. debuutrochusbuurt.nl geeft veel informatie
over De Buut, over de buurt en over
de buurtvereniging maar de opzet is
eenvoudig.

Het menu kent maar vier kopjes:
• BUURTHUIS DE BUUT
informatie voor de (toekomstige)
gebruikers;
• ROCHUSBUURT
beknopte informatie over
buurtvereniging én de buurt;
• FOTO, FILM, EN MEDIA
krantenberichten, filmpjes (uit de
oude doos) en meer
• CONTACT
buurtvereniging en links;
De website is nog niet helemaal klaar
maar krijgt steeds meer vorm. Uiteraard
staan er al enkele mooie foto’s op maar
het kan beter. Onze hoffotograaf Mark
(van die mooie zwart-wit foto’s in de
Buut) heeft toegezegd om de komende
tijd mooie foto’s te maken voor op de
website.
Vind jij dat er iets op de website
ontbreekt? Laat het ons weten! Voor
het “wel en wee” in de De Rochusbuurt
blijven we natuurlijk onze veel bezochte
facebookpagina houden!
Yolande

Jaarvergadering Rochusbuurtvereniging

e beginnen om 20.00 uur in De
Buut en alle buurtbewoners zijn
van harte welkom. Kom dus luisteren,
meepraten en ontmoet je buren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de agenda staat:
• Mededelingen

We hopen iedereen dan te zien!
Groet van het Rochusbestuur

Op maandag 6 april staat
de jaarvergadering van de
Rochusbuurtvereniging gepland!

W

Nieuws van het Rochusbestuur
Nieuwbouw Blauwververij
Herinrichting Geldropseweg
Afronding verbouwing de Buut
Evaluatie betaald parkeren
Activiteiten in de Buurt
Vrijwilligers
Rondvraag
Afsluiting met een drankje

Foto: Mark Verheul

In voor een
buurtfeestje?
Dan is het Rochusbestuur op zoek
naar jou!

V

orig jaar is het door de
Buutverbouwing
niet
door
gegaan, maar dit jaar zouden we het
leuk vinden om de zomer af te sluiten
met een gezellig buurtfeest, eind
augustus / begin september.
We hebben een soort van draaiboek
klaarliggen hoe het buurtfeest de
vorige keren georganiseerd en verlopen
is. Maar..... het mag ook helemaal
anders, als jij leuke ideeën hebt, kom
er mee te voorschijn! En hoe meer
zielen hoe meer vreugd. We denken en
organiseren graag met je / jullie mee.
Het Rochusbuurtbestuur
rochusbuurthuis@gmail.com
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Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de
Rochusbuurtvereniging en wordt
6x per jaar huis aan huis verspreid
in een oplage van 600 stuks in de
Rochusbuurt.
Redactie:
Ad, Bregje, Chris, Frans, Kay, Marcel
& Niek
Vormgeving en illustraties:
Esther
Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
Bezorging:
Gabor, Gerry, Gidy, Hein, Huub,
Joris, Maike, Marga & 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.
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.

De afgelopen week was het weer
om van te smullen. De zon kwam
stevig door en de lente liet zich vast
wat zien. De narcissen en krokussen
zijn al zowat uitgebloeid en de
magnolia’s en goudenregens staan
op uitbarsten in kleur en pracht.
Alles staat in knop. We zijn klaar
voor de lente!

DDW
2020 in
de Buut?
‘Zou het niet leuk zijn als
Rochusbuurtse vormgevers tijdens
de Dutch Design Week een podium
zouden krijgen in onze eigen
buurt?’: vraagt het bestuur van de
Rochusbuurtvereniging zich af.

D

aarom is de Buut de komende 17
t/m 25 oktober (herfstvakantie)
vooralsnog gereserveerd voor onze
‘eigen’ designers.
Hiermee roepen wij professionele

ontwerpers (in wording), die tijdens deze
week graag gebruik willen maken van
een mooie, kleinschalige en kosteloze
presentatieplek, op om zich te melden
bij de Buut. Bij genoeg belangstelling
kunnen we dan gezamenlijk bekijken

“Wij roepen
professionele ontwerpers
(in wording) op zich
te melden!”
hoe we de Buut tijdens de DDW 2020
zo in kunnen richten, dat we een mooi
(over)zicht kunnen geven van wat onze
designers zoal te bieden hebben. Zie
ook: debuut-rochusbuurt.nl.
Voor meer informatie en aanmelden:
rochusbuurthuis@gmail.com

Aanleveren kopij
In mei verschijnt nummer 174 van
deze buurtkrant!

H

eeft u daarvoor kopij, leuke tips of
mooie foto’s? Wij ontvangen deze
heel graag.
U kunt uw bijdrage tot en met vrijdag
8 mei mailen aan: rochusnieuws@
gmail.com of geef de bijdrage af bij
Hoefkestraat 12.

buurt en op de grote wijde wereld daar
omheen! Laat het leven U welgevallig
zijn, aan de keuze voor de buurt waarin
U startte, zal het niet liggen!

Tegenover dit prachtige nieuws staat
natuurlijk het vroegtijdige afscheid van
ParkApp. Het kon natuurlijk ook niet
anders... Als je zo’n bagger product
levert, terwijl je noch voor gebruikers (wij
parkeerders), noch voor opdrachtgevers
(de gemeente) bereikbaar bent bij wat
voor probleem dan ook, dan verdien
je niet beter dan dat het product in de
prullenbak verdwijnt.
Tot nu toe heb ik over de vervanger
2Park nog geen wanklank gehoord, dus
laten we kritisch blijven kijken of 2Park
beter werkt. Anders kan de gemeente
Chris
natuurlijk altijd overstappen naar P3ark
(Patriarch), daarna naar Pa4rk (Payfork,
het logo zie ik al voor me) en wat mij
betreft mogen we altijd terug naar Park43,
k liep wat door de wijk en her en der maar dat laatste is op persoonlijke titel.
op ramen werden nieuwgeborenen
aan de wereld gemeld. Natuurlijk
zie ik in het straatbeeld ook moeders en
“Is er nu echt een
vaders met kinderwagens en ik vroeg mij
geboortegolf in de
af: is er nu echt een geboortegolf in de
Rochusbuurt? Ik belde de gemeente om
Rochusbuurt?”
te vragen of de geboortecijfers per buurt
openbaar waren en warempel, dat zijn
ze! Op data.eindhoven.nl kun je van alles
vinden over de bevolkingssamenstelling Het noordelijke deel van de west-grens
van Eindhoven, ook hoeveel nul-jarigen van ons buurtje is inmiddels een meter
er in een buurt wonen. Begin 2019 of twee diep. Of om het anders te
waren er negen nul-jarigen en nu zijn zeggen de Hertogstraat ligt open. Eind
dat er achttien in de Rochusbuurt, ook maart gaat de kruising Geldropsewegkan je zien dat in 2019 vijftien kinderen Tongelresetraat- Hertogstraat- Vestdijk
het levenslicht zagen in de Rochusbuurt. ook dicht.
Gegevens over geboortes in 2020 Gelukkig blijft ons buurtje te voet of
stonden er nog niet, maar ik heb zeker per fiets uitstekend bereikbaar vanuit
vijf van bovenstaande wereldkundig de stad, alleen met de auto moet je
een klein stukje omrijden om via de
makingen gezien op diverse ramen.
toegangspoorten aan de Jorislaan of de
Conclusie: van een klein geboortegolfje Geldropseweg alsnog binnen te kunnen
in de Rochusbuurt is wel degelijk rijden.
sprake. Dus: Hartelijk welkom, nieuwe
Op naar de lente!
buurtbewoners in deze kleine fijne
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Je huis energieneutraal
Je bestaande huis energieneutraal
maken, hoe doe je dat? Vraag het
aan een van onze buurtgenoten.
Pierre van Zantvoort en zijn vrouw.
Zij hebben de afgelopen jaren hun
huis energieneutraal gemaakt.

B

ij de uitbouw van hun huis
hebben ze gelijk de vloer
geïsoleerd en vloerverwarming
laten aanleggen. Isolatie van de muren en
de ramen was al gedaan. Als laatste stap
heeft Pierre zonnepanelen aangeschaft
en geplaatst op de uitbouw en op het
dak. De zonnepanelen op het dak zijn
speciaal. Naast elektrische energie
levert dit type zonnepaneel ook warm
water dat naar een groot vat op zolder
gebracht wordt. In combinatie met de
warmtepomp verzorgt het systeem voor
de verwarming van het huis en dat gaat
meestal goed. Zeker deze zachte winter.
Echter soms wordt de trui aangetrokken.

Rochusbuurt
Rommelmarkt
Zondag
14 juni
De jaarlijkse Rommelmarkt van onze
geliefde Rochusbuurt zal dit jaar
plaatsvinden op de tweede zondag
van juni.

V

an 10:00 tot 15:00 kan er die dag
gestruind worden op het veldje
aan het Sint Rochushofje. Het zal een
heerlijk positieve dag worden want we
zijn dan natuurlijk helemaal in ‘Oranje’
stemming.

Uiteraard gaat alleen de zon voor niets
op.
Energieneutraal maken van je huis kan
nogal wat centen kosten. Een investering
van 10.000 euro of meer is niet
uitzonderlijk en zelfs aan de lage kant.

“Duurzaamheid is
ook een extra trui en
de thermostaat een
tikje lager.”
Volgens Milieucentraal ben je voor het
energieneutraal maken van een jaren ‘80
huis al gauw rond de 80.000 euro kwijt.
Doe je zelf veel dan kan dat bedrag fors
naar beneden.
Daar tegenover staan de besparingen
op je energienota. Die kunnen
behoorlijk oplopen. In ieder geval de
kosten van het gas en elektriciteit kun

je maandelijks besparen. Wek je meer
stroom op dan dat je verbruikt, dan kun
je via de salderingsregeling ook nog
wat extra verdienen. Maar zoals Pierre
van Zantvoort zegt: je moet het niet
alleen voor het financiële gewin doen.
Duurzaam wonen is het voornaamste
doel. En zoals Pierre ook zegt:
duurzaamheid is ook een extra trui en de
thermostaat een tikje lager.
Wil je meer weten over de ervaring
van Pierre van Zantvoort met het
energieneutraal maken van zijn huis,
stuur een mailtje naar rochusnieuws@
gmail.com en we zorgen voor een
afspraak. Maar je kunt natuurlijk Pierre
ook zelf benaderen. Hij is er in ieder
geval enthousiast voor.
Wil je nog meer weten hoe je het kunt
aanpakken, kijk dan eens bij de website
https://www.milieucentraal.nl/
en
zoek of navigeer naar energieneutraal
verbouwen.
Ad

Het mondzorg team
+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit
+ Tandarts voor algemene tandheelkunde
+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit
+ Tandtechnicus reparatie kunstgebit, kronen en bruggen

Gratis advies

De BuutEetTafel
laat oude tijden
herleven
Ken jullie het nog? Chinees
fondue, met van die schepnetjes.
Of steengrillen? Of nog leuker,
gourmetten?

M

et de hele familie aan tafel en
je eigen eten bakken. Het hele
huis nog dagen ruikend naar gebakken
spekjes en bieflapjes. Het is weer hip om
samen te eten uit een pannetje op tafel;
de jaren tachtig herleven.
Met deze herinneringen zal komende
Buut EetTafel ook weer worden gevuld.
Oud-buurtgenoot Maarten Klinkenbijl
en zijn vriendin Daniëlla zullen op
zaterdag 4 april een kaasfondue maken
samen met de Buut EetTafel. Volgens
een recept dat geregeld werd gemaakt
in de 80tiger jaren door bewoners van
onze buurt, worden herinneringen
opgehaald. Met een passend voor- en
nagerecht zal het menu weer worden
gecomplementeerd.

Er zullen bij ons in de wijk zo’n 20
kramen beschikbaar zijn. Hoe je kunt
inschrijven en wat de kosten zijn van het
kraampje zal in de volgende editie van dit
krantje verteld worden. Ook vertellen we
dan meer over het programma van die
dag.
We hebben graag hulp om alles die dag
in goede banen te leiden. Zie je kans om
een uurtje helpen met koffie schenken
die dag, ’s ochtends heel even helpen
de tent opbouwen, bewegwijzering
aanbrengen of stoelen en tafels klaar te
zetten? Het maakt niet uit waar je mee
wilt helpen, alle hulp is welkom. Meld
je aan via rochusrommelmarkt@gmail.
com of stuur een sms naar 06-42047445
met je naam en wat je graag wilt doen.
De buurt ben je tenslotte samen!

Kom je ook?
Meld je dan nu aan voor een gezellige
avond in ons buurthuis buuteettafel@
gmail.com. De kosten zijn €6.50
(kinderen lagere school €4.00). Vanaf
18.00u kun je binnenlopen en om 18.30u
gaan we gezamelijk aan tafel. Wil je
vegetarisch? Dat kan, maar meld het ons
even. Tot zaterdag 4 april!
Koert

Niels
Foto: Mark Verheul

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

Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25
E: info@gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl
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Gedichten door Kimberly
van den Boogaard
In de Rochusbuurt

Joepie

Wonen in een wijk zo klein,
maar zo groot van warmte.
Voel je welkom om wie je bent,
bij ons ben je snel gewent.

Jongeren die het ouderlijk nest verlaten,
ouders hun kroost gaat loslaten.
Even zelfstandig gaan wonen,
paps en mams alleen met de was zien
komen.

Activiteiten zo verschillend,
binnen of buiten, overdag of s’avonds.
Meedoen is het gevoel,
heel veel lachen is ons doel.

Foto’s: Marcel Dierckx

Contact in verschillende vormen,
zijn alle vragen welkom.
Het krantje facebook en met elkaar,
staat de buurt altijd voor je klaar.

‘Adopteer
een straat’
in actie
Zaterdagmiddag 18 januari ga ik als
reporter van het Rochusnieuws op
de koffie bij de werkgroep ‘Adopteer
een straat’. Aan tafel zitten vijf
enthousiaste dames die gehoor
hebben gegeven aan de oproep van
Ine om de Rochusbuurt groener en
schoner te maken. Ine heeft zich
goed voorbereid. Gele hesjes, plastic
afvalzakken en grijpers staan reeds
opgesteld in de gang.

D

eze zaterdag ligt het accent op
schoonmaken. Het groener
maken van de wijk door
plantenbakken, groene borders en extra
planten loopt via de groenvoorziening
van de gemeente. Hiervoor zal Ine nog
contact opnemen.

Je eigen studio je eigen plek,
omgeving bij de stad hoe te gek.
Een boodschap doe je aan de overkant,
parkeren op het plein achter het pand.

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Heezerweg 77a
5614 HB Eindhoven
tel: 040-2112595

Je mag hier wonen als het went,
ondernemer, werken of student.
Een praatje op de trap of bij de deur,
pakketje van de ander geeft geen gezeur.

De BuitenBeter app - eenvoudig
de Rochusbuurt schoonhouden

Aan tafel vindt ook een ‘serieuze’
discussie plaats wat ze straks allemaal gaan
opruimen. Wel of geen hondendrollen.
En zo ja, hoe kan een hondendrol het
beste opgeraapt worden. “En liever

“Geen taboe
wordt tijdens de
werkbespreking
gemeden.”
geen koude drol van een andere hond”.
Zoals je leest, geen taboe wordt tijdens
de werkbespreking gemeden. Ik zie
op de tafel ook al een 1e ontwerp van
een plantenbakje op pootjes, zodat de

hond helemaal buitenspel zal worden
gezet. “Behalve een klein hondje dan”
die onder het bakje kan poepen. Naast
een voorbeeldfunctie van ‘Adopteer een
straat’, immers een schone straat blijft
langer schoon als een vieze straat, mag
het sociale aspect van deze middag niet
uit het oog worden verloren. Naast de
koffie en thee en cake waarmee wordt
gestart, zal de middag in de Buut worden
geëindigd. En het resultaat van de 1e
schoonmaakaktie mag er ook zijn, drie
volle vuilniszakken.
Heb je interesse om eenmaal per maand
mee te lopen met dit goede initiatief.
Neem dan contact op met Ine, e-mail:
inechatrou@gmail.com.
Marcel

Een ander goed en makkelijk
initiatief om de buurt schoon te
krijgen naast het initiatief ‘Adopteer
een straat’ is het gebruik van de
BuitenBeter app. Eenvoudig een
foto maken van troep in je straat en
meteen verzenden naar de gemeente
Eindhoven.

D

e app werkt in heel Nederland. Het
verzenden van je melding is gratis,
net als het downloaden van de app. Het
werkt in 4 stappen:
Stap 1: Maak een foto
Een foto zegt meer dat duizend woorden.
Leg dit direct vast met je smartphone.
De gemeente kan nu zo snel mogelijk
de ernst van de situatie inschatten en
bepalen hoe, door wie en wanneer het
probleem kan worden opgelost.

Stap 2: Leg de locatie vast
Op basis van GPS wordt de exacte
locatie automatisch bepaald. Zo kan de
gemeente meteen zien op welke plek de
melding is gedaan. Je kunt ook zelf een
adres intypen of de pin op het kaartje
verplaatsen.
Stap 3: Omschrijf het probleem
Selecteer het probleem uit de lijst met
veelvoorkomende problemen, zoals
zwerfvuil op straat, slecht wegdek of
kapotte straatverlichting. Je kunt het
probleem ook omschrijven of toelichten.
Stap 4: Verzend de melding
De melding is nu klaar om te versturen!
Deze komt automatisch binnen bij de
betreffende gemeente.
Meer informatie over de BuitenBeter
app: https://www.buitenbeter.nl
Marcel

als nieuwe merkkleding
consignatie verkoop

Studio Reclaim
pre loved fashion
Aalsterweg 40 • 5615 CG
06 1428 1800
volg ons op:
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Kay gaat
shoppen...
sporten

Op bezoek
bij... Jolien,
Stijn, Ties
& Pip
Foto’s: Kay Sachse

Ben je soms niet ook benieuwd wie
er allemaal in onze wijk wonen? Er
zijn zo veel verschillende woningen
met (bijna) allemaal een eigen
karakter. Daarom ben ik namens het
Rochusnieuws eens bij buren gaan
kijken om voor ons allemaal een tipje
van deze sluier op te lichten.

V

andaag ben ik op de koffie bij
Stijn en Jolien die samen met
hun twee kinderen Ties en
Pip op de Jorislaan zijn komen wonen.
Beiden woonden ervoor in Den Bosch,
in het centrum van deze historische stad.
Als Stijn in 2018 wethouder in Eindhoven
wordt, gaat de 33-jarige meteen aan de
slag om een nieuwe stek voor het gezin
in Eindhoven te zoeken. ‘Eindhoven is
misschien niet het mooiste meisje in de
klas, maar wel het spannendste’, zegt
Stijn. Jolien en Stijn die Eindhoven al
kennen door werken en sporten, weten
zeker dat ze weer in het centrum willen
wonen, het liefst in een van de mooie
jaren-30-wijken van de stad. Stratum is
dus meteen een aantrekkelijke wijk zodat
ze dolgelukkig zijn als ze in oktober het
koopcontract voor het fraaie pand aan de
Jorislaan kunnen tekenen. Jolien is dan al
zwanger van hun tweede kindje. Dus de
timing is verre van ideaal maar met een
goede planning en veel enthousiasme
lukt het allebei gelukkig prima.
In februari 2019 krijgen ze de sleutels
van het huis, een paar weken voordat
Jolien is uitgeteld. Dan is het handig om
de verbouwing van het huis in etappes
te doen: eerst boven en vervolgens
beneden. Wat een rollercoaster om
verbouwing en bevalling in dezelfde
periode te hebben.

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.

D
Stijn geniet er dan van om ’s ochtends
met de fiets naar het werk te kunnen
gaan. En na het werk kan het gezin
heerlijk relaxen in de riante tuin. Dus
geen overlast van het doorgaande verkeer
op de St. Jorislaan maar genieten van het
groen in de eigen tuin.
Wonen in de Rochusbuurt betekent
echter niet dat alleen de locatie belangrijk
is: ‘De schoenmaker op de Geldropseweg
is echt geweldig. Hier kun je voor van
alles terecht’, roept Stijn enthousiast.
‘Hij heeft veters maar ook doppen
voor onder de stoelpoten.’ Ook andere
winkels hebben de twee al ontdekt want
voor de genieters van goede wijn is de
Bottle Shop natuurlijk een must. ‘En
restaurant ’t Hoefke staat bij ons ook al
op de lijst. Hier willen we snel een keer
gaan eten.’ Stijn, een echte sporter, gaat
graag hardlopen: ‘Hier kan ik letterlijk
alle kanten op: naar links richting kanaal
en dan verder tot Geldrop of naar rechts
door het Stadswandelpark de Genneper
Parken in. Wat hebben we toch getroffen
met deze wijk.’

Maar de Rochusbuurt heeft nog meer te
bieden: ‘Het is zo fijn om met Ties en Pip
even naar de speeltuin te gaan. Zo voel je
je meteen thuis in de wijk. En Ties heeft
ook al vriendjes hier in de buurt.’
Ook met de buren hebben ze een goed
contact. En nu de verbouwing helemaal
klaar is, komen ze graag bij elkaar in de
modern en warm ingerichte woonkamer
met de grote, lange tafel. Ideaal om te
borrelen en bij te praten. Dat is echt
Brabantse gezelligheid zijn Stijn en Jolien
het met elkaar eens. Ook de familie die
in de omgeving woont, komt graag eens
op de koffie.
Nu heb je een ander jong gezin in onze
wijk leren kennen. Bij wie mag ik de
volgende keer eens komen kijken? Bij
wie ben ik welkom voor een praatje
zodat we ook in de volgende edities van
het Rochusnieuws kunnen laten zien hoe
onze buren in de wijk wonen? Stuur dan
aub een bericht naar rochusnieuws@
gmail.com. Alvast bedankt!
Kay

aarom 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.
Ik en sporten – dat is eigenlijk niet
echt een denderende combinatie. En
ik heb nogal wat pogingen gedaan. Nu
zag ik onlangs dat ik weer een kans
heb om te sporten in de wijk. Bij de
nieuwe fitnessschool Switch op de
Geldropseweg. Het lidmaatschap per
maand bedraagt 80 euro. Daarvoor mag
je eens per week komen sporten. En als
je er nog 19 euro tegenaan gooit, zelfs
onbeperkt in het zweet komen. Nou,
dat wil ik toch eens proberen. Dus sta
ik op een donderdagmiddag voor de
deur van The Switch. En kom bijna niet
binnen omdat ik de klemmende deur
amper openkrijg. Ik heb al een workout nodig om deze te openen, lijkt het.
Wat een uitdaging – voor de mensen van
de sportschool, wel te verstaan. Binnen
word ik enthousiast en vrolijk ontvangen.

Natuurlijk ben ik welkom en kan meteen
een proefles inplannen – misschien voor
de volgende ochtend om 7 uur. Dan is
er al een klein groepje waarbij ik kan
aansluiten. Nou, denk ik, zo vroeg in de
ochtend? Maar dat is een perfecte start in
de dag, toch? Dus zeg ik volmondig JA!
Om kwart voor zeven gooi ik een dag
later mijn gewicht in de strijd en open
de deur. Dan krijg ik een korte uitleg en
een hartslagmeter. Op de hartslagmeter
heb ik voor mijn proefles de naam
Joker. Ik heb ook het gevoel dat ik voor
joker sta terwijl voor de deur van de
herengarderobe eigenlijk ‘De Held’ staat
(ze zullen wel iemand anders bedoelen).

“Het enige moment van
ontspanning is mijn
waterfles. Even een slok
drinken, kan ik nog net
zeggen...”
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Bij een les 1-op-1 is geen ontsnappen
mogelijk. Darcy houdt me bij de les. Het
enige moment van ontspanning is mijn
waterfles. ‘Even een slok drinken’, kan ik
nog net zeggen, voordat ik een slok uit
min waterfles neem. Maar goed, het is ook
de moeite. Na ongeveer een driekwartier
bereik ik de gewenste hartslag met het
beoogde inspanningsniveau. En na een
uur trainen mag ik terug naar de douche.
Het voelt alsof ik naar Den Bosch heb
geroeid en terug heb gerend terwijl ik
gewichten heb getild. Waarschijnlijk was
de effectieve afstand op de trainingsapparatuur 500 meter. Maar effectief is
het wel. Perfect dus voor mensen die
niet zo veel tijd hebben maar veel willen
bereiken. Als ik uit de douche kom en
mijn hartslagmeter inlever, staan er al
een paar mensen klaar die met Darcy aan
de slag mogen. Ik mag naar huis.
De volgende keer zal ik misschien toch
maar beter yoga proberen. Maar jij hebt
geen excuus: boek je proefles!
www.switchthegym.nl
Kay

Nadat ik me in mijn sportoutfit heb
gehesen, hoor ik dat de andere sporters
die vanochtend hadden moeten komen,
toch niet verschijnen. Lafaards! Maar nu
heb ik het genoegen om de complete
aandacht van Darcy te krijgen. Nee, niet
Mister Darcy, maar mijn trainer vandaag
die duidelijk vaker aan sport doet dan ik.
En hij heeft er zin in! Meer dan ik, ben
ik bang...
Ik mag beginnen op de roeimachine.
In het begin rustig, dan met
krachtinspanning, dan weer een tijdje
rustig, dan wederom met complete
inspanning. Daarna gaan we door naar
de loopband. Ook hier veranderen wij
van rustig aan, hard rennen, de berg op
– en weer af – en alles weer opnieuw.
Nou, eindelijk verander ik tussen al die
krachtinspanningen want Darcy is vooral
bezig met peptalk en enthousiasmeren.
Nou, dat kost misschien nog meer kracht
dan het hobbelen op de band. Vooral
bij het derde onderdeel met gewichten,
banden en gerichte spieroefeningen
moet Darcy me bij de les houden.
Foto’s: Kay Sachse
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De Rochus
Bootbabes
& Boys
Het startte met een bericht op de
Rochusbuurt Facebookpagina op 27
december j.l. Ilias Renou, personal
trainer en bewoner van de Willem
(21ste-eeuwse) foto’s Jan Geraats
van Hornestraat stelde de vraag:
“Wie heeft er zin om mee te doen
aan een Rochusbuurt Bootcamp?”
Zouden er genoeg mensen zijn
die het nieuwe jaar sportief willen
beginnen, om de hoek in de
speeltuin?

D
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e timing kon niet beter,
na al die kerstdiners, met
de oliebollen nog in het
vooruitzicht wist ik dat de weegschaal
in januari onverbiddelijk zou zijn. En
wat meer bewegen was dus eigenlijk wel
goed. Maar…. wat als de deelnemers
allemaal sportieve goden en godinnen

zouden zijn, dan zou ik daar toch wel
tegen afsteken.
Uit de reacties bleek al dat er meerdere
buurtbewoners bestonden zoals ik; niet
goed getraind, maar wel bewust van het
feit dat bij al het leuke van het leven meer
bewogen zou moet worden. En met
goede voornemens...

Iedere zaterdag komen er een paar
nieuwsgierigen kijken, die vervolgens de
zaterdag er na de stoute (sport)schoenen
toch aandoen.
Na de training drinken we vaak nog even
een kop thee of koffie in het de Buut
buurtcafe.

De laatste zaterdag van de kerstvakantie
zijn we begonnen, met een groepje van
6 personen.
Ilias, of één van de andere trainers, weet
ons iedere keer te stimuleren om net een
stap / squat of plank extra te doen.
In de RochusBootapp-groep worden de
ervaringen gedeeld. “Ben ik de enige die
niet meer kan lopen”, vroeg Lieke na de
eerste keer.
Fijn om te weten dat dat dus bij iedereen
zo is én dat de spierpijn afneemt de
volgende lessen.

“Wat als de deelnemers
allemaal sportieve
goden en godinnen
zouden zijn...”

Ikzelf vind het erg leuk om het weekend
sportief buiten te beginnen en zo dicht
bij huis op andere wijze buurtgenoten te
leren kennen.
De leeftijd varieert van 16 tot 67, waarbij
iedereen deelneemt op zijn/haar eigen
niveau.

Inmiddels zitten we al op 14 bootcampdeelnemers, mannen en vrouwen.
De kosten worden per maand verrekend,
we zitten nu op 15 euro per persoon
maand. Kom gerust kijken, of doe vrijblijvend een keer mee. Iedere zaterdag
van 10.30-11.30 uur in de speeltuin aan
de Hoefkestraat.
Vorige week zei Ilias toen hij ons bezig
zag - De Rochusbuurt “de fitste buurt
van Eindhoven” - dat mag dus in de
krant!
Trudy
Foto’s: Trudy Sturkenboom
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Rochus
Culinair:
Bouillabaisse
Iedereen heeft weleens van die
dagen dat je even geen inspiratie
hebt. Wat zullen we vandaag weer
eens op tafel zetten? Ook mij
overkomt dit regelmatig en dan ben
ik toch blij dat we in een tijdperk
leven waar Google uitkomst kan
bieden.

Het recept is ontstaan doordat Franse
vissers aan het einde van de werkdag
op houtvuur een maaltijd bereidde met
de restanten van de vangst. In de loop
der jaren is het recept wel wat veranderd
en zijn er vele varianten ontstaan. De
variant die ik gekozen heb is makkelijk
en snel te bereiden. Dit recept leent zich
er dus prima voor om na een dag hard
werken op tafel te zetten.

•

•
•
•
•

Bon appetit!
•

Niek

Z

o trok ik laatst op een
inspiratieloze dag de vriezer
open en vond ik nog een aantal
mooie stukken vis. Scholfilet, zeewolf
en Gamba’s werden de zoekopdrachten
en al snel kwam ik uit op bouillabaisse.
Bouillabaisse is een goed gevulde Franse
vissoep uit de Provence die je met
verschillende soorten vis kunt bereiden.

De ingrediënten (4 personen)
• Ongeveer 450 gram vis (3 soorten)
Ik koos voor 150 gram gamba’s,
200 gram zeewolf, 150 gram
scholfilet
• 1 ui
• 2 tenen knoflook
• 2 wortels
• 1 prei
• 1 venkelknol
• 1 scheut olijfolie
• Een klein bosje peterselie
• Een paar takjes tijm
• 400 gram tomatenblokjes
• 1 visbouillonblokje
De bereiding
• Snipper de uit
• Snijd de knoflook fijn of gebruik
een knoflookpers
• Was en snijd de prei in ringen
• Snijd de venkel en de wortel in
stukjes

•
•
•

Fruit met een scheut olijfolie de
knoflook en ui 2 minuten aan in een
soeppan
Voeg de prei, wortel en de venkel
toe
Hak de tijm en peterselie grof en
voeg toe
Bak dit geheel ongeveer 5 minuten
op middelhoog vuur
Voeg de tomatenblokjes, het
visbouillonblokje en 750 ml kokend
water toe
Laat het geheel ongeveer 20
minuutjes zachtjes koken
Snijd ondertussen de vis in blokjes
(uiteraard laat je de gamba’s heel)
Voeg de vis de laatste 8 minuten toe
aan de soep
Verdeel het geheel over 4 borden

Serveer eventueel met stokbrood.
Bier en wijn tip van de Bottle Shop
Oké ik moet door het stof, deze keer
geen bier of wijn tip.
Zoals vaker schrijf ik dit stuk op de
deadline, echter ben ik nu vergeten
vooraf even langs de Bottle Shop te
lopen. Voor een perfect passend glas bier
of wijn zul je je dus zelf moeten laten
adviseren.
Dit is overigens geen straf, want het
assortiment wisselt regelmatig. Loop
dus gerust binnen en vraag wat er op dit
moment in de schappen staat om deze
bouillabaisse te begeleiden.

• Amy Deluxe Shisha’s en accessoires • Shisha stones• Shisha tabak • Kooltjes
• Waterpijpen (glas en acryl) • Diverse Shisha’s 1/2/3 of 4 slangen vanaf 12,50
• Vaporizers • Puurpijpjes • Grinders • Rolling books
• Wierook 50 diverse geuren 20 sticks 1,00 • E-sigaret en E-liquids diverse smaken
• Rolling papers en tips • Cones • Fillingsystems • Greengo tabak
• CBD olie en E-liquids met 100mg CBD • Zaadjes • Truffels en Kweeksetjes
• Herbal energizers • Cadeau artikelen • en nog veel meer leuke artikelen!

Dinsdag t/m Zaterdag

BOBLINE
hair & beauty

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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Zaterdag 18 april

Pubquiz bij
De Buut

Hallo buurtgenoten, mijn naam is
Maurice van Hintum. Afgelopen jaar
net na de zomer ben ik boven De
Buut komen wonen, als overloper
vanuit de Irisbuurt naar d’n
overkant. Een hele cultuurshock
natuurlijk…

N

ee, hoor. Ik ben wel al geruime
tijd bekend met de buurt en kende
ook al veel mensen. Wat ik van tevoren
verwacht had is dat ik me al snel thuis zou
voelen en dat klopt ook. Wat wel extra
geholpen heeft om snel in te burgeren
was het feit dat ik in dezelfde periode
dat er flink in De Buut werd geklust, ik
boven ook aan het klussen was. Dit gaf
meteen een hele leuke dynamiek.

Maurice van Hintum

Wat samen viel met mijn verhuizing was
het opzetten van mijn eigen bedrijfje.
Ik heb na 22 dienstjaren bij de GGzE
afscheid genomen van de zorg. Ik ben
officieel sinds oktober aan het bouwen
aan mijn eigen bedrijfje in het verzorgen
van (pub)quizzen (ja, dit is écht de juiste
spelling ;). Langzaam aan begint dit
steeds meer vorm te krijgen en sinds
afgelopen week is mijn website in de

lucht (als je geïnteresseerd bent; www.
kwistum.nl).
Nou is het idee geboren om ook in De
Buut een pubquiz te gaan organiseren.
Met Frank heb ik in de agenda gekeken
en we kwamen uit op zaterdag 18 april.
Mijn quizzen probeer ik altijd voor
iedereen toegankelijk te maken en niet
alleen voor de “feiten-professors”, dus
pas mijn vragen daar dan ook zo veel
mogelijk op aan. Een veel gehoorde zin
“Ja, maar ik weet helemaal niks” gaat
dus niet op. In de muziekronde komt
ook popmuziek van alle jaren en genres
voorbij.
De pubquiz wordt gespeeld in teams van
2 tot 5 personen. Je kunt je met je team
vanaf 20:00 uur komen inschrijven bij de
quizmaster, à € 2,00 p.p.
De Rochusbuurt zou de Rochusbuurt
niet zijn als je niet ook gewoon als
individu kunt binnenlopen en gezellig
aansluiten bij een groep. Vanaf 20:30 uur
zal de quiz dan van start gaan.
En tot slot; Meedoen is winnen, want
een gezellig avondje is gegarandeerd!
Groetjes Maurice

Zaterdag 16 mei

Humanistisch Café
Zaterdag 30 mei 14.00 - 17.00 uur

Agenda
maart,
april, mei
& juni
Elke vrijdag 17.00-20.00 uur

De Rochusbuurt Ontmoet
Zaterdag 21 maart van 15.30-18.00 uur

Humanistisch Café
Zaterdag 28 maart 14.00 - 17.00 uur

Repair Café
Elke laatste zaterdag van de maand

Repair Café
Elke laatste zaterdag van de maand
Maandag 1 juni vanaf 20.00 uur

Bestuursvergadering
Rochusbuurtvereniging
Zondag 14 juni van 10.00-15.00 uur

Rochusbuurt Rommelmarkt
Rochushofje

ROCHUSNIEUWS

Buurt-info
Buurtbestuur
Yolande Voskes 

tel: 06 23 70 27 30

Gijs van Stiphout

tel: 06 34 71 03 34

info@debuut-rochusbuurt.nl
www.debuut-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

Afvalkalender
Rochusbuurt
& St. Jorislaan

Maartje van den Boogaard

Kijk voor de meest actuele ophaaldata op
www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender
of download de Cure app.

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers, Rochusbuurt

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan:
31 mrt. | 14 en 28 apr. | 12 en 26 mei

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com
Wijkagent
Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den
Koen van Grinsven

tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Jeroen van Nierop

tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl
Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Maandag 6 april vanaf 20.00 uur

Jaarvergadering
Rochusbuurtvereniging
Zaterdag 18 april van 15.30-18.00 uur

Humanistisch Café
Zaterdag 18 april vanaf 20.00 uur
Foto: tuin van Albert en José

Wat is het idee:
Als je meedoet ontvang je ongeveer 30
minuten een groepje mensen die onder
het genot van een drankje je tuin of
balkon bewonderen en gevraagd en of
ongevraagd tuinadviezen geven.

Zaterdag 16 mei van 15.30-18.00 uur

BuutEetTafel

Vorig jaar was de tuin en tapas
wandeling een groot succes en
hebben we het verzoek gekregen
om deze activiteit te herhalen.

D

Tuin & Tapas
Rondgang door de buurt

Zaterdag 4 april vanaf 18.00 uur

Tuin & Tapas
Wandeling

us tuin en tapas 2020 zaterdagmiddag 16 mei, we starten om
14.00 uur!

Zaterdag 16 mei vanaf 14.00 uur

NO.173

Daarna vertrekken we weer naar een
volgend adres.
Ben je ook nieuwsgierig naar de tuinen,
verborgen pareltjes achter de voordeuren
van je buurtgenoten? Wil je geïnspireerd
raken door deze mooie tuinen, balkons
of voortuinen? Of heb je nog goede
tuintips nodig? Doe dan mee!
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen

maken we één of meerdere wandelingen
door de buurt. We sluiten deze middag
af met een gezamenlijk tapas buffet. We
vragen alle deelnemers om iets te maken
voor dit buffet.
Aanmelden kan tot en met 10 mei 2020
op tuinentapas@gmail.com.
Groetjes Annelies en José

Rochusbuurt:
26 mrt. | 9 en 23 apr. | 7 en zaterdag 23
mei (i.v.m. Hemelvaart)
Ophalen groene bak:
St. Jorislaan:
24 mrt. | 7 en 21 apr. | zaterdag 9 mei
(i.v.m. Bevrijdingsdag) en 19 mei

PubQuiz in de Buut
Woensdag 22 april vanaf 20.00 uur

Rochusbuurt:
19 mrt. | 2, 16 en 30 apr. | 14 en 28 mei

Redactievergadering Rochusnieuws
Zaterdag 25 april 14.00 - 17.00 uur

Repair Café
Elke laatste zaterdag van de maand
Maandag 4 mei vanaf 20.00 uur

Bestuursvergadering
Rochusbuurtvereniging

Ophalen oud papier:
18 mrt. | 1, 15 en 29 april | 13 en 27
mei
Inleveren plastic | glas:
Dagelijks: containers parkeerterrein
Jumbo, Geldropseweg
Albert Heijn, Leenderweg

Marita Kuster

tel: 14040
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De Kinder Redactie:

Ninne

Cato

Madee

Puk

5 tips om

paaseieren te
verstoppen:
1. Bedenk een plek waar je ouders niet
vaak kijken (bijvoorbeeld je kast of
de kelder) daar leg je de eieren tot
Pasen.
2. Sta met Pasen extra vroeg op. Dan
haal je de eieren te voorschijn (van
je geheime plaats (zie stap 1).
3. Ga de eieren verstoppen: boven op
je kast, onder een bed, in een la of
op zolder.
4. Maak een leuke kaart waar hints op
staan over waar de eieren zijn.
5. Is het gelukt? Nu alle eieren
gevonden zijn, is het tijd om te
smullen! Veel plezier met zoeken!

Plantjes & bloemen

Lente activiteiten

*Courgette*

1

Ga de eendjes voeren en

2

Maak van een halve plastic

De courgette heeft grote
pitten, dus koop grote bakjes.
De courgette plant wordt echt
heel groot. De courgette heeft
elke dag water nodig.

*Lavendel*

Het is niet zo erg als je een
keer geen water geeft. Het
heeft ook nog eens een
lekkere geur! Je moet hem
in maart tot juni planten.
Opnieuw planten kan. Droge
plaatsen zijn het fijnst en
bodemverbeteraar moet ook
(er komen wel bijen op af).

Paasei kleurwedstrijd!
Wat moet je doen?

fles je eigen plantenbakje!
Je mag helemaal zelf bepalen
hoe die er uit ziet.

*Zonnebloem*

Ook deze plant wordt heel
groot en lang, net als de
courgette. Het zijn wel hele
kleine zaadjes (tip: koop de
zaadjes bij de Intratuin). Doe
een wedstrijd met je familie
wie de hoogste heeft.

lekker in het park spelen.

3

Ga lekker picknicken met je
ouders of skateboarden.

KidsTalk
Wie ben je? Filiz
Hoe oud ben je?

9 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

Betul, Bas en Pieter
Naar welke school en klas ga je?

Hasselbraam groep 5
Wat is je lievelingsLes:

Technisch lezen
Eten:		

Spaghetti		
Vakantieland:

Turkije
Snoep:			

Alles
Kleur:

Blauw
Dier:

1. Knip het ei uit.

Cheeta
Tv-programma:

2. Verf, knip, plak, kleur,
versier of teken en maak
het mooiste Paasei!

Henry Danger
Waaraan heb je een hekel?

Ruzie
Wat zijn je hobby’s?

3. Vul in:
Naam: ..............................

Turnen
Wat is een goede/slechte eigenschap?

Behulpzaam zijn en gevoelig zijn
Adres: ..............................

Van welke muziek hou je?

Billie Eilish
Leeftijd: ..................... jaar

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?

Ja
4. Dan inleveren bij de Buut,
dit kan tot en met 8 april.

Waarom?

Want ‘t is gezellig
Wat wil je later worden?

Degene die dit Paasei het mooist

Turnster

versierd, wint een echte Paasprijs!

Wie wil je de volgende

De prijswinnaar maken we bekend

keer in de kidstalk?

in het volgende Rochusnieuws.

Mimi Dings

