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Eigenlijk begon het al in 2015, 
toen we alle buurtbewoners 
benaderd hebben met de vraag 

of  zij een bijdrage wilden leveren aan 
de opknapbeurt van de Buut. Deze 
actie heeft destijds maar liefst € 3.830,- 
opgeleverd en was daarmee de opmaat 
om bijdragen bij diverse fondsen aan te 

Eindelijk: voltooiing 
verbouwing de Buut

vragen. Na twee eerdere pogingen is dit 
in 2019 uiteindelijk gelukt.
De laatste materialen zijn nu ingekocht: 
de plinten! Met het plaatsen van deze 
plinten beschouwen we de herinrichting 
van de Buut als voltooid (zoals het hoort 
bij een verbouwing). Dus wordt het 
tijd voor een inhoudelijk en financieel 
verslag voor alle donateurs: Wooninc, 
Oranjefonds, VSBfonds, de gemeente 
Eindhoven én alle buurtbewoners, vooral 
óók diegenen die destijds financieel 
hebben bijgedragen. Dit inhoudelijke 
verslag en financiële overzicht zijn terug 
te vinden op de website van de  Buut en 

de buurt: www.debuut-rochusbuurt.nl
In het financiële verslag valt één ding 
op; op het leggen van de vloer na is er 
geen geld gegaan naar loonkosten. Dit 
betekent dat alle werkzaamheden door 
buurtbewoners zijn gedaan. Dus dan 
nog éénmaal: dank aan iedereen die 
heeft bijdragen aan de realisering van de 
verbouwing. Kortom: trots op de buurt. 
Vanaf  september is de Buut weer open, 
hopelijk onder normale omstandigheden. 
En we hebben de verbouwing natuurlijk 
niet voor niets gedaan... maak gebruik 
van deze unieke plek in onze buurt! 
Iedereen is welkom! Groet van ‘t bestuur

Binnenkort is het zover, dan wordt 
eindelijk de laatste hand gelegd 
aan de verbouwing van de Buut. 
De verbouwing begon op 8 juli 
vorig jaar heeft dus alles bij elkaar 
ongeveer één jaar geduurd. 

Foto: Mark Verheul
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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, Chris, Frans, Kay, Marcel 
& Niek
Vormgeving en illustraties: 
Esther
Produktie: 
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
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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.

Want de gevolgen van corona 
zijn de zieken en de doden, 
die hebben we al geruime 

tijd goed in beeld. Het zijn de gevolgen 
van de lock down, van sociaal isolement, 
van gesloten winkels en van weken lang 
niet sporten, van op elkaars lip zitten 
en te veel van elkaar zien die nu pijnlijk 
boven komen drijven.

Mijn moeder zei altijd: ‘ga gerust met een 
bevriend gezin op vakantie. Maar kies 
een andere kant van de camping! Want 
zelfs al mag je elkaar nog zo graag, ná 1 
of  2 weken ga je jezelf  storen aan elkaars 
aanpak in de opvoeding, of  andere 
dingen’. Maar toen corona uitbrak en de 
lock down werd afgekondigd kon ik na 
8 weken nog steeds oprecht zeggen dat 
ik al mijn buren lief  vind en dat ik het 
knap vind hoe zij de opvoeding van hun 
kinderen doen. 

Had mijn moeder het mis? 
Een bijzondere situatie vraagt om een 
bijzondere manier van denken. Onze 
samenleving is super veerkrachtig 

Doeslief

Bregje

Zowel op mijn werk (ik werk voor 
een welzijnsorganisatie) als thuis 
worden de gevolgen van corona voor 
de maatschappij langzaam voelbaar. 
Of  beter gezegd: de gevolgen van 
een lock down. 

gebleken; om in woorden van onze 
organisatie te praten: de community 
redzaamheid was gigantisch! Oftewel: 
als puntje bij paaltje komt letten we op 
elkaar, zijn we bereid voor een ander 
een boodschap te doen, weten we op 
1,5 meter afstand troost en steun te 
bieden aan mensen die dat nodig hebben 
en kunnen we zelfs overheidssteun 
verwachten. Geld komt uit de verste 
hoeken boven water. Blijkbaar kunnen we 
in een bijzondere situatie en met de juiste 
mindset heel veel van elkaar hebben, 
kunnen we met de juiste aandacht en tijd 
elkaars onhebbelijkheden relativeren of  
begrijpen.

Maar op het moment dat de regels 
versoepelden, merkte je meteen dat er 
een knop omging bij veel mensen. Ze 
waren de regels, de beperkingen, de 
eenzaamheid duidelijk beu of  misschien 
simpelweg te weinig geknuffeld. In 
elk geval was de situatie niet bijzonder 
genoeg meer voor veel mensen om op 

een bijzondere manier te denken. Niks 
‘nieuw normaal’, maar een combinatie 
van oud gedrag in een nieuwe situatie. 
Zelfs in ons Rochusbuurtje gingen 
we voor de bijl. Er werd met modder 
gegooid (figuurlijk dan, in het echt was 
het stront) en we vlogen elkaar in de 
haren (niet echt natuurlijk, we zijn geen 
achterstandswijk, we deden gewoon 
netjes aangifte bij de politie om elkaars 
gedrag). 

Mijn moeder had het dus niet mis. Wel 
qua tijdspanne, maar niet qua effect. En 
da’s mooi jammer want tegen al haar 
advies in hebben we afgelopen winter 
al één vakantiehuis geboekt, samen met 
een ander gezin. Gelukkig wel maar voor 
twee weken, ik hoop dat we het redden! 
;-)

“Niks ‘nieuw normaal’, 
maar een combinatie van 
oud gedrag in een nieuwe 

situatie.”

Informatie over het gebruik 
of  het reserveren van de 
Buut gaat uitsluitend via mail: 

rochusbuurthuis@gmail.com. 
 
Gebruik ten behoeve van de buurt:
Voor buurtbewoners die iets in de Buut 
willen organiseren wat buurtgericht 
is, niet-commercieel en voor iedereen 
toegankelijk, is het gebruik van de Buut 
gratis. In alle andere gevallen vragen wij 
een minimale huurprijs voor het gebruik 
van de Buut.

Verhuur:
Het is ons niet toegestaan de Buut te 
verhuren ten behoeve van feesten en 
openbare optredens.
De Buut bestaat uit twee delen. De 
buurthuiskamer, met een vergadertafel 
en buffet, en daarachter het lokaal. 
Alleen dit lokaal van ca. 50 m² wordt 
verhuurd. De buurthuiskamer moet 
je dus wel gebruiken, maar dat wil niet 
zeggen dat je daar niemand kunt treffen. 
Buurtbewoners zijn vrij om deze ruimte 
tegelijkertijd ook te gebruiken.
Het lokaal in de Buut wordt verhuurd 
per dagdeel van 4 uur: ochtend, middag 
of  avond, voor een bedrag van € 35,- 
per dagdeel.  Het gebruik van de Buut is 
inclusief  het gebruik van koffie en thee 
en alle aanwezige apparatuur. 

Reserveren:
De agenda van de buut is in te zien op 
deze website. Zo kun je op voorhand 
bekijken of  de datum die je op het oog 
hebt nog vrij is. Tot één jaar vooruit kun 
je een optie nemen op een bepaalde 
datum. Uiterlijk één maand voor aanvang 
van de activiteit dient deze optie omgezet 
te worden in een reservering anders 

komt deze te vervallen. Definitieve 
reserveringen kunnen tot één week 
voor de activiteit kosteloos worden 
geannuleerd, daarna is het volledige 
bedrag verschuldigd.

Incidenteel gebruik:
Als je de Buut eenmalig of  af  en toe eens 
gebruikt, wordt je op de afgesproken tijd 
ontvangen door de beheerder of  een 
ander lid van de buurtvereniging. Deze 
maakt je vervolgens even wegwijs in de 
Buut en helpt je vooruit: hoe koffie en 
thee te zetten, waar de lichtknopen zich 
bevinden, het afstellen van de verwarming 
en het gebruik van beamer, geluids- of  
keukenapparatuur. Vervolgens krijg je 
een sleutel overhandigd waarmee je na 
afloop van je activiteit zelf  kunt afsluiten. 
Voor incidentele verhuringen krijg je per 
keer een factuur per mail.

Regelmatig gebruik:
Als je de Buut regelmatig gebruikt 
gaan we er vanuit dat je bekend bent 
met het gebruik van de Buut. Je krijgt 
dan per gezelschap één sleutel van 
de Buut waarmee je jezelf  toegang 
kan verschaffen op de gereserveerde 
dagdelen. Voor reeksen verhuringen 
ontvang je twee maal per jaar een factuur.

Consumpties:
Koffie en thee zijn gratis maar moeten 
wel even zelf  worden gezet. Overige 
drankjes als frisdrank, bier en wijn zijn 
beschikbaar tegen schappelijke prijzen, 
en moeten ter plekke contant afgerekend 
worden. Het meenemen van eigen 
consumpties is niet toegestaan.

Opruimen:
Na afloop van je activiteit verwachten we 
wel dat je de Buut even opruimt: gebruikt 
servies en glaswerk in de vaatwasser 
plaatsen, de gebruikte tafels afnemen en 
zo nodig de vloer vegen.

Wij hopen jullie allemaal in het nieuwe 
seizoen weer te mogen verwelkomen!

Gebruik van de Buut
Met ingang van het nieuwe seizoen 
gaat de huurprijs van de Buut met  
€ 5,00 per dagdeel omhoog: van  
€ 30,00 naar € 35,00. Ook in het 
gebruik van de Buut gaat iets 
veranderen.
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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.

Officieel heet dit project 
Adopteer-een-straat. Er zijn 
een aantal bewoners (inmiddels 

12) die zich enthousiast  hebben 
aangemeld om 1x per maand met elkaar 
te “prikken”.
Bewapend met een “prikstok”, emmers, 
vuilniszakken, handschoenen en gele 
hesjes gaan we aan de slag. Het doel is 
duidelijk, maar een nevendoel is ook, 
om samen bij te kletsen. Iedere maand 
komen er weer nieuwe gezichten bij. 
Zo leer je elkaar kennen en dat maakt 
verbinding met elkaar.
Maar we doen dit niet alleen, we krijgen 
support van de firma Ploegmakers die je 

waarschijnlijk zeker  iedere maand met een 
ploegje mensen en stofzuigers onze wijk 
ziet doorkruisen. Iedere maand hebben 
we contact om te laten weten welke dag 
wij weer gaan lopen, zodat zij weten dat 
ze in die week niet hoeven te komen in 
de buurt. Dan houden zij voornamelijk 
de wat grotere straten bij zoals de St. 
Jorislaan, Geldropseweg, Hertogstraat 
en Stratumsedijk. Ze stimuleren juist dit 
soort buurtinitiatieven. En dit hebben 
we gemerkt doordat we ook van hen 
prikstokken, vuilniszakken met ringen 
hebben gekregen. Een hele mooie 
samenwerking.

Eigenlijk komen we, zowel Ploegmakers 
als wij, tot de conclusie dat onze 
buurt best schoon is, dat de meeste 
Rochusbewoners het belangrijk vinden 
om de buurt goed bij te houden. Zo 
af  en toe zien we dat het papier op de 
verkeerde tijden buiten wordt gezet en 
wordt er even aangebeld om elkaar hier 
op aan te spreken. Als we zo door de 
straten banjeren zien we mooie bloemen, 
planten en struiken staan die de bewoners 

in de voortuin gezet hebben. Tegels 
worden eruit gehaald zodat meer groen 
de ruimte krijgt.
Zelfs rondom de bomen (boomspiegels) 
staan verschillende soorten planten 

Gele hesjes door de Rochusbuurt? Is 
het overgewaaid vanuit Frankrijk?
Nee, deze gele hesjes brigade heeft 
een ander doel dan protesteren tegen 
wat dan ook! Deze brigade gaat 
samen op pad om onze Rochusbuurt 
nog een stukje mooier en schoner te 
maken.

De gele 
hesjes 
brigade 

“Eigenlijk komen we tot 
de conclusie dat onze 
buurt best schoon is.”

en bloemen. Een aantal van deze 
planten zijn gesponsord door gemeente 
Eindhoven via Adopteer-een-straat. Dit 
alles om een mooie en groene wijk te 
krijgen en te behouden.

Maar het is niet alles “groen wat er 
blinkt”. Natuurlijk zijn er verbeterpunten 
waar we allemaal op kunnen letten. Zoals, 
oud papier op de juiste dag buiten neer 
te zetten. Of  de vuilniszakken of  andere 
zooi, die bij de ondergrondse containers 
staan. Container vol of  is er een storing? 
Neem je zak mee terug naar huis en 

probeer het een andere keer. Maar de 
gemeente stelt het zeer op prijs als je dit 
wilt melden via de BuitenBeterApp van 
de gemeente. Dan kunnen zij de storing 
zo snel mogelijk verhelpen en/of  de 
container legen. Graag het nummer van 
de container melden.

En wat te denken van al die peuken op 
de grond die achteloos op de grond 
worden gegooid. Niet wetende wat 
voor consequenties dit heeft voor de 
natuur. Weet je dat een enkele peuk acht 
liter water vergiftigt en dat één tot vier 
peuken in een liter water is al genoeg om 
kleine vissen als spieringen dood te laten 
gaan. Het komt uiteindelijk allemaal in 
het milieu terecht. De cellulose-acetaat 
van het filter is moeilijk afbreekbaar, het 
duurt tenminste 10 jaar en ze vervallen 
tot kleine deeltjes die stoffen kunnen 
afgeven en in vissenmagen terecht 
kunnen komen. Zonder dat je het weet, 
ook al wil je dit niet, besmet je zo de 
natuur.

We doen dan ook met klem een 
OPROEP aan iedereen en zeker aan de 
bedrijfjes aan de Geldropseweg om bij 
de ingang van de deur een asbak, emmer 
met zand of  iets anders creatiefs neer 
te zetten, zodat iedereen daar hun peuk 
in kan doen. Zeer kleine moeite, enorm 
grote winst.

Maar al met al, mogen we met ons 
allen trots zijn op ons toch wel schone 
Rochusbuurt :)
Je ziet de gele hesjes brigade weer op 
donderdagavond 9 juli. Meedoen? Mail 
dan naar inechatrou@gmail.com Je bent 
altijd welkom. 

Met een schone groet, De gele hesjes 
brigade van Adopteer-een-straat.

Foto’s: Ine Chatrou
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als  nieuwe merkkleding 

consignatie verkoop

Studio Reclaim

Aalsterweg  40  •  5615 CG 
06 1428 1800

pre loved fashion

volg ons op:

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

Kays moeder met quilting machine

“Je hebt tegenwoordig 
draadcontrole; hiermee 
is het heel gemakkelijk. 

De naaimachine doet het 
werk.”

Kay gaat 
shoppen... 
naaien

Ik woon inmiddels bijna 3 jaar in de 
Rochusbuurt en ontdek nog steeds 
veel nieuwe dingen: plekken waar ik 
met de hond ga wandelen, aardige 
buren waar ik op bezoek ga of  grote 
en kleine winkels, eetgelegenheden 
enz. Weet jij eigenlijk 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. 

Nadat we nu weer onze 
woningen mogen verlaten, wil 
ik vandaag met jullie eens bij 

INGEnaaimachines gaan kijken. Wie 
weet, ontdek ik een hobby dat ik corona-
proof  thuis kan doen.

Een paradijs voor allen die van naald 
en draad houden
Ben je al ooit bij INGEnaaimachines 
geweest? Dacht je, dat het een 
groothandel of  speciaalzaak voor 
commerciële gebruikers is zoals ik? Maar 
je weet de winkel beslist te vinden: op 

de Geldropseweg 153, net aan de andere 
kant van de weg (eigenlijk niet meer in 
de Rochusbuurt). Ik ga dus een beetje 
vreemd. Maar ja, ik ga ook naaien (nee, 
niet zo hoor). 
Mijn interview begint meteen goed want 
Inge is ziek thuis. Nee, geen corona 
gelukkig. Lisa, die Inge ook al jaren kent, 
is mijn gesprekspartner in de winkel. De 
winkel heeft pas een jaar geleden zijn 
deuren geopend maar draait nu al prima, 
ondanks corona want zelfs online krijg 
je hier hulp. En ik heb deze hard nodig. 
Mijn moeder is dan wel de koningin 
van de naaimachines want haar grootste 
hobby is het patchen en quilten. Wat dat 
is? Nou, vroeger werden stukjes stof  
aan elkaar genaaid voor dekens maar 
ook kleding. Zo is patchwork ontstaan. 
En quilten is het perfectioneren ervan 
door borduur- en naaiwerk. Nou, ik 
ken tenminste de basisprincipes ervan. 
Nouja, kende.

Cursussen, verkoop, begeleiding en 
onderhoud
Wie ooit een draad door een naaimachine 
moest krijgen, weet wat voor gedoe dat 
soms kan zijn. En dan heb je ook nog 
een draad aan de onderzijde. En als je 
die eindelijk op de juiste manier door het 
doolhof  van de machine hebt gefrutseld, 
breekt geheid de naald af. Bij mij dan in 
elk geval. Wat een blije verrassing als ik 
het volgende hoor: ‘Je hebt tegenwoordig 
draadcontrole; hiermee is het heel 
gemakkelijk. De naaimachine doet het 
werk.’ Ha, nu begrijp ik waarom het hier 
zo druk is. 
Lisa vertelt dat ze dus niet alleen 
machines verkopen, maar vooral goed 
naar mijn wensen gaan luisteren en dan 
een machine aanbevelen. En omdat ik 
toch niet zo handig ben, krijg ik – net 
zoals alle klanten – bij aankoop van 
een machine niet alleen 3 jaar gratis 
onderhoud, maar ook een 3 uur durende 
training om alle belangrijke functies 
van mijn machine te leren kennen, 
bijvoorbeeld hoe je een knoopsgat naait. 
Dat kan zo’n apparaat namelijk ook. En 
als het dan toch eens misgaat, kan ik 
gewoon even bellen of  langskomen om 
me te laten helpen.

Nou, de dames weten niet waar ze aan 
beginnen met mij. Lisa die zelf  ook een 
eigen atelier heeft, ontwerpt kleding, 
onder andere voor toneel maar ook voor 
turnsters. ‘Als je iets unieks wilt, kom je 
bij mij?’

Rommel en kwaliteit
En als je rommel wilt, kun je terecht bij 
een van de grote winkelketens. Dan is er 
echter de kans dat je snel gefrustreerd 
raakt. Dat beweert Lisa. ‘We hebben 
hier een paar merken maar daar staan we 
ook echt achter. We werken er zelfs mee 
en kennen de machines. Op die manier 
kunnen we jou precies die machine 
aanbevelen die bij jou past.’ Ongelofelijk, 
denk ik want in de winkel staan tamelijk 
voordelige modellen vanaf  zo’n 300 
euro maar je kunt ook een of  meerdere 
maandsalarissen spenderen aan een 
model met allerlei snufjes. Mijn moeder 
had bijvoorbeeld een behoorlijk bedrag 
over voor haar quilting machine (zie 
foto).

Inge heeft zich bij het concept van haar 
winkel laten inspireren door de Apple 
Store in New York. Hier kunnen mensen 
gewoon alle computers en apparaten 
zelf  uitproberen en testen. Dat kan bij 
haar in de winkel ook. 
Iedereen is dus welkom. Borduur-
machines, lockmachines, covermachines, 
combinaties ervan en natuurlijk 
ook gewone naaimachines mag ik 
uitproberen. Ik wist niet eens dat zoiets 
allemaal bestaat. Jij wel. Meer info vind 
je in elk geval op de website: www.
ingenaaimachines.nl.

Misschien ga ik in eerste instantie voor 
een tweedehands-machine. Dan bespaar 
ik mijn portemonnee een melt-down in 
deze tijden van de lockdown.

Persoonlijke favoriet
Nu ben ik toch benieuwd wat Lisa zou 
kiezen: de Berlina 790 is Lisa’s favoriet 
omdat deze de meeste functies heeft. Of  
een Brother Stellaire; daar kun je stof  
in een ring spannen en dan via een app 
en je mobieltje de ring uploaden en dan 
precies het door jou gewenste icoontje 
op de stof  in de ring laten borduren. 
Naaien kan dus ook iets voor nerds zijn.

Dus, als ik nog langer thuis achter de 
gordijnen moet blijven, hoef  ik me zeker 
niet te vervelen. Wie weet zijn er nog 
meer enthousiastelingen in de buurt.

Kay

Foto’s: Kay Sachse
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“Ik gok op een paar 
honderd, maar het 
antwoord doet me 

versteld staan.”

Op bezoek 
bij... 
Marianne 
& Hans
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 ga ik namens het 
Rochusnieuws voor elke editie bij 
buren kijken om voor ons allemaal 
een tipje van deze sluier op te 
lichten.

Sinds ik in de Rochusbuurt woon, 
ben ik gefascineerd door een 
raam dat eigenlijk meer op een 

etalage lijkt. Talloze kopjes en kannetjes 
trekken de aandacht en voorkomen 
tegelijkertijd dat je naar binnen kunt 
staren. Wat ik natuurlijk het liefst zou 
willen doen. Ik was dus dolgelukkig 
toen ik na het verschijnen van het laatste 
‘Rochusnieuws’ ben uitgenodigd om op 
bezoek te komen bij Marianne en Hans 
in de Hoefkestraat.

Al 50 jaar hier gelukkig
‘Volgend jaar wonen we hier 50 jaar en 

vieren we ons 50-jarig huwelijksfeest’, 
vertelt Marianne met een glimlach. 
50 jaar geleden – dat was 1970, een 
tijd waarin in de wijk vooral ouderen 
woonden. Studenten waren de wijk toen 
pas aan het ontdekken. ‘We hebben altijd 
prima contacten gehad met de studenten 
in de buurt, ook in de voormalige 
sigarenfabriek bij ons achter’, aldus 
Hans. ‘Daar hoorde ook de Rooie Jeugd 
in de straat bij’, vult hij lachend aan. ‘En 
we zijn toch eigenlijk best burgerlijk als 
stel met 2 kinderen’, vult Marianne aan. 
Die twee hebben het huis eerst gehuurd, 
en dan twee jaar later gekocht…. Voor 
een bedrag waarvan je vandaag alleen 
zou kunnen dromen. Gebouwd is het 

pittoreske huis, dat een gespiegelde versie 
is van het huis ernaast, rond 100 jaar 
geleden. De prijs voor de twee huizen 
lag op dat moment bij 6.000 gulden. 
Tja, andere tijden, andere prijzen. Toen 
de twee in 1970 in het huis kwamen 
wonen, was het echter niet zo’n plaatje 
als vandaag: er waren gaten in het dak, 
de plafonds moesten worden gestut… al 
die dingen die kunnen gebeuren als een 
huis een tijdje leegstaat. Inmiddels staat 
dit schitterende juweel helemaal terecht 
op de gemeentelijke monumentenlijst; 
dat betekent dat de gevel niet veranderd 
mag worden.
Maar in 1970 was dat wel anders. 
Gelukkig was de vader van Marianne 

aannemer. ‘Ik heb twee linkerhanden als 
het om klussen gaat’, zegt Hans. ‘Nou, 
ik ook’, roept Marianne. Dankzij de 
hulp van haar vader is het helemaal goed 
gekomen: een mooie grote woonkamer 
met houten vloer, een fijne keuken 
achter, een complete badkamer ondanks 
de beperkte ruimte boven – gewoon alles 
wat je zou willen. En ingericht?! Gewoon 
tot in detail met smaak en stijl.

Een ‘uit de hand gelopen’ hobby ;-)
Hans werkte altijd in het onderwijs. En op 
een dag bracht hij een mooie kan mee naar 
huis: aardewerk uit Maastricht. Marianne 
was meteen enthousiast. En vanaf  die 
tijd waren de twee in het weekend op 
antiekmarkten in Nederland en België te 
vinden. ‘Het was meteen duidelijk dat we 

Kay

ons moesten specialiseren want er is veel 
te veel te kies en te keur. Daarom hebben 
we gekozen voor Maastrichts aardewerk 
uit de periode van 1880 – 1900.’ En wat 
een verscheidenheid van waterkannen, 
lampetstellen (een combinatie van kan en 
kommetje), zeepschalen en allerlei andere 
aanverwante artikelen. Ik bewonder de 
kannen die je vanaf  de straat kunt zien 
– maar nu vanaf  de binnenkant. Maar 
ook de andere kasten, rekken, plankjes, 
tafels – gewoon elke plek waar iets op 
kan staan – wordt gebruikt voor al dit 
moois. ‘Hoeveel stuks zijn het eigenlijk?’ 
Ik gok op een paar honderd maar het 
antwoord doet me versteld staan. ‘1600 
exemplaren, waarvan sommige sets als 
1 exemplaar gelden’, vertelt Marianne 
trots. ‘Alles is genummerd.’ Hans heeft 
zelfs boeken hierover geschreven. En 
regelmatig geven Marianne en Hans 
unieke exemplaren in bruikleen aan 
musea voor tentoonstellingen. Ze zijn 
zelfs ook in musea actief  om te helpen 
bij het catalogiseren van stukken. Behalve 
nu natuurlijk vanwege corona.

Foto’s: Kay Sachse

Van kinderen naar kleinkinderen
Marianne en Hans komen allebei ook 
uit Eindhoven, hebben de wijk zien 
veranderen maar zijn zeker niet van plan 
om hier weg te gaan. ‘Een van mijn zonen 
woont in Gestel en we passen regelmatig 
op de kleinkinderen.’ Op kleinkinderen 
passen in een huis met fragiel aardewerk 
om elke plek? Marianne ziet me denken: 
‘O, dat hebben onze kinderen en 
kleinkinderen heel snel geleerd. En ook 
andere peuters en kleuters die hier soms 
op bezoek zijn, houden zich prima aan 
de huisregels.’ Maar soms sneuvelt er 
ook iets; dat mag niet verbazen in een 
huis waarin geleefd wordt. En dat doen 
Marianne en Hans hier met veel plezier. 
‘O, ik ben in de 70, maar we willen graag 
hier blijven wonen’, zegt Hans stellig. 

Dat geloof  ik, nadat ik naast de stijlvolle 
woonkamer ook de liefdevol ingerichte 
kamers boven heb gezien. Heerlijk. Ik 
geniet van mijn kop koffie en kijk mijn 
ogen nog even uit. Als ik weer eens een 
kopje suiker nodig heb, weet ik bij welke 
buren ik moet aankloppen. Wat heb ik 
genoten om deze sympathieke buren te 
mogen leren kennen. Who’s next?

Nu heb je een ander 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!
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Oog voor 
Detail Maar hoeveel oog voor detail heb 

je eigenlijk? We bieden je de kans 
om jezelf  te testen. Of  je gaat eens op 
zoek naar de plekken waar wij deze foto’s 
hebben gemaakt. 
Succes met zoeken - en vooral vinden van 
onze 4 gekozen plekken!! (Antwoorden 
onder aan de pagina).

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de exacte plekken. Foto 1: doorgang naar St. Rochusstraat 64 & 66 | Foto 2: 
Willem van Millenberchstraat 27 | Foto 3: Willem van Hornestraat 13 | Foto 4: St. Rochusstraat 34. Hopelijk heb je een beetje 
plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer een nieuwe plekken voor je klaar om je wijk te leren kennen en 
te ontdekken. Tot dan!

Ken je onze wijk? Bepaalde 
gebouwen weet je natuurlijk te 
vinden, bijvoorbeeld De Buut.

3 4

1 2

Koersballen op de Wilgenhof
Een aantal maanden geleden is 
de redactie benaderd door Julian 
en Tobias, 2 studenten uit de 
Kettingstraat. Ze wilden graag iets 
vertellen over een bijzonder initiatief. 
Zoals Tobias schreef: ‘Vaak staan 
studentenhuizen bekend om veel
overlast en drukte. Wij vinden dat 
jammer en zouden het dan ook heel 
leuk vinden als onze buurt ook de 
andere kant van een Studentenhuis 
ziet. Daarom dachten we dat het een 
leuk idee was als hier een stukje over 
kwam in het Rochuskrantje.’

17, en wij wilden erg graag iets doen 
voor de ouderen. Wij hebben gemerkt 
dat ouderen in verzorgingstehuizen 
regelmatig vergeten worden en nogal 
eenzaam zijn. Dit vinden wij erg jammer 
en we hebben besloten om voor hen een 
leuke dag te organiseren (dit vond plaats 
op 27 februari voordat de lock-down een 
feit werd).

Hiervoor hebben wij de dagbesteding 
van Wilgenhof  in Eindhoven gebeld en 
gevraagd of  zij geïnteresseerd waren om 
zo’n dag met ons samen te organiseren. 
Hier waren zij zeer enthousiast over en 
al snel hadden wij een plan met hun in 
elkaar gezet. Dit plan bestond uit het 
spelen van koersbal, waarna wij samen 
met de ouderen wafels zouden gaan 
bakken en daarna met koffie en wafels Wij zijn 5 adspiranten van 

dispuut Alcibiades, die 
wonen op Kettingstraat 

aan tafel zouden gaan zitten om te praten 
over hoe de dingen vroeger waren en 
hoe ze nu zijn. In eerste instantie zouden 
er ongeveer 10 ouderen meedoen 
maar uiteindelijk kwamen er ongeveer 
20 bij ons zitten wat voor een hoop 
gezelligheid zorgde. Bij het koersbal 
werden wij allemaal gekoppeld aan een 
bewoner waarmee wij in het team zaten 
en dit was echt ontzettend gezellig ook 
al bleek wel dat zij het iets vaker hadden 
gedaan dan wij.

Hierna zijn er wafels gebakken waarna 
wij ongeveer anderhalf  uur met de 
ouderen aan verschillende tafels hebben 
gezeten om gezellig te praten en foto’s uit 
te wisselen. Uiteindelijk hebben wij een 
ontzettend leuke dag met de ouderen in 
het verzorgingstehuis gehad. Julian Kok

Foto’s: Julian Kok
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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

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!

Hoewel ik zelf  heel graag in de 
keuken sta vul ook ik de hete 
dagen liever anders is. Hetgeen 

we eten moet dus niet te ingewikkeld 
zijn en snel klaar zijn. Daarnaast moet 
het eten natuurlijk ook passen bij het 
warme weer. Salades en pasta’s doen 
het dan ook erg goed in deze tijd van 
het jaar en natuurlijk mag een heerlijke 
barbecue ook niet ontbreken. Wat ook 
erg lekker is op een zomerse dag is een 
koude soep. Lekker fris en voedzaam 
en je kunt er eindeloos mee variëren. 
De meeste koude soepen voldoen ook 
nog eens aan de voorwaarde dat ze snel 
te bereiden zijn. De bekendste koude 
soep is natuurlijk de Spaanse gazpacho, 
een kruidige koude soep met groenten 
(meestal tomaat). Het recept wat ik 
vandaag met jullie deel is een koude 

De zomer moet officieel nog 
beginnen, maar we hebben in het 
voorjaar al te maken gehad met 
prachtige zomerse dagen. Bij hoge 
temperaturen zijn er weinig mensen 
die met plezier uren in de keuken 
doorbrengen. 

Rochus 
Culinair: 
Meloensoep 
met krokante 
Parmaham

soep op basis van meloen. Een leuk 
alternatief  voor de overheerlijke, maar 
toch wat afgezaagde, meloen met ham. 
Je kunt deze soep als voorgerecht maken 
of  als bijgerecht als onderdeel van een 
volledige maaltijd.

Bon appetit!

Ingrediënten voor 4 personen
• 1 Cantaloupe meloen
• 1 Limoen
• 1 Handje verse basilicum
• 1 Eetlepel honing
• 100 ml water
• Een snufje peper
• 4 Plakken parmaham

Aan de slag
• Leg de plakken parmaham op een 

ovenplaat met bakpapier
• De ham gaat 6 minuten in een 

voorverwarmde oven op 200 graden
• Snijd de meloen in vieren en 

verwijder de schil en pitjes
• Snijd de meloen in grove stukken
• Doe de stukken meloen samen 

met de basilicum in de blender of  
gebruik een staafmixer

• Voeg de honing, sap van de limoen, 
peper en het water toe en mix alles 
goed door elkaar

• Zet de soep voor het lekkerste 
resultaat voordat je hem serveert in 
de koelkast zodat hij goed koud is

• Serveer de soep in een glaasje 
met daar bovenop de krokante 
parmaham

Niek

Wijntip Bottle Shop
Bij dit frisse zomerse 
gerecht hoort natuurlijk 
een frisse zomerse wijn. 
Omdat dit gerecht vaak 
als voorgerecht of zelfs 
als amuse geserveerd zal 
worden kiezen we voor 
een lekker bubbeltje. La 
Tordera Jelmas is een 
frisse opwekkende spumante met de geur 
van ananas en rijpe appel. Deze wijn is 
voornamelijk gemaakt van de chardonnay 
druif met een kleine hoeveelheid pinot 
grigio en glera. Door het lage percentage 
glera mag deze wijn geen prosecco heten 
maar doet hier zeker niet voor onder!

Biertip Bottle Shop
De frisse fruitigheid van 
het gerecht willen we 
natuurlijk ook terugvinden 
in het bier. Juice Punch 
v12 van brouwerij Frontaal 
is dan ook de perfecte 
begeleider. Eigenlijk heeft 
een bier met deze naam geen verdere uitleg 
nodig. Juice Punch v12 is zoals de naam 
verder aangeeft de 12e Juice Punch in de 
serie. Mocht de v13 beschikbaar zijn dan 
hoef je niet te twijfelen en kun je deze ook 
gerust meenemen, kwaliteit gegarandeerd. 
In het geval er even geen versie van de 
Juice Punch op voorraad is dan volstaat 
een andere New England IPA. Bij de Bottle 
Shop zijn er altijd voldoende heerlijke 
NEIPA’s te krijgen en het assortiment 
wisselt voortdurend.
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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

Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws

rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den 

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers, 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 

Afvalkalender 
Rochusbuurt 
& St. Jorislaan

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

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan: 
7 en 21 juli | 4 en 18 augustus

Rochusbuurt: 
2, 16 en 30 juli | 13 en 27 augustus

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan: 
14 en 28 juli | 11 en 25 augustus

Rochusbuurt: 
9 en 23 juli | 6 en 20 augustus

Ophalen oud papier:
8 en 22 juli | 5 en 19 augustus

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

Aanleveren 
kopij
In september verschijnt nummer 
176 van deze buurtkrant!

Heeft u daarvoor kopij, leuke tips 
of  mooie foto’s? Wij ontvangen 

deze heel graag. 

U kunt uw bijdrage tot en met 
vrijdag  11 september mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com of  geef  de 
bijdrage af  bij Hoefkestraat 12.

Deze keer geen agenda, alle 
activiteiten en evenementen zijn 
afgelast. 

We hopen dat we vanaf  septem-
ber weer open kunnen, en dat 

de maatregelen dan zover aangepast 
zijn dat de Buut weer volledig te 
gebruiken is. 

Dan verwelkomen we jullie allemaal 
weer graag en beloven we dat er 
voorlopig niet meer verbouwd gaat 
worden!

De jaarlijkse Rochusbuurt 
camping in de speeltuin gaat dit 
jaar helaas niet door. Dit omdat 
alle evenementen tot 1 september 
zijn afgelast.

GEEN 
Rochusbuurt 
Camping

Maar wat in het vat zit verzuurt 
niet. In 2021 zijn we er gewoon 

weer en gaan we dan als vanouds 
met z’n allen gezellig kamperen in de 
speeltuin. 

Dit is altijd op de laatste vrijdag van 
de zomervakantie, dus parkeer dat 
weekend vast in je agenda! Hele fijne 
zomer allemaal!

Lisanne, Frank & Esther

Ben je of  
voel je je 
veilig in 
Eindhoven?
Hoe veilig voel je je in je eigen 
buurt? En hoe veilig is het feitelijk? 
Interessante vragen waar je de 
antwoorden kunt vinden op de 
Buurtthermometer Eindhoven. 

Daar kun je een interessant 
staatje vinden waar de 
‘objectieve’ veiligheidsindex 

vergeleken wordt met het ‘subjectieve’ 
belevingsindex van de bewoners. Als 
je dan kijkt naar het verschil tussen de 
veiligheidsindex en de belevingsindex dan 
kun je daar leuke conclusies uittrekken. 
De veiligheidsindex geeft aan hoe veilig 
de buurt is op basis van de door de politie 
geregistreerde veiligheidsincidenten. 
Hoe hoger de indexwaarde, hoe veiliger 
de buurt. De belevingsindex geeft het 
veiligheidsgevoel aan van de burger. Hoe 
lager deze waarde is, hoe banger de mens 
is die er woont.

In tabel 1 een overzicht van over-
moedige stadsgenoten. Die voelen 
zich behoorlijk veilig terwijl de boeven 
aan de achterdeur naar binnen komen. 
De Karpen staat bovenaan. Een 
aardige villawijk met waarschijnlijk veel 
beveiligingsmaatregelen. Blijkbaar geeft 
het hebben van allerlei geavanceerde 
alarminstallaties je een veilig gevoel. 
Dat de criminelen in staat zijn dit soort 
zaken met enig gemak te omzeilen, geeft 
wel aan dat technologie niet alles kan 
oplossen.

Dan komen in tabel 2 de bewoners 
van Eindhoven die een realistische blik 
op hun omgeving hebben. Ze schatten 
hun situatie haarfijn in wat betreft 
hun veiligheid. Wat ze aan veiligheid 
beleven komt overeen met wat er ook 

daadwerkelijk gebeurt aan misdaad 
en ander ongemak. En we zien dat 
de Rochusbuurt hier goed scoort. 
Wij zijn blijkbaar nuchtere bewoners 
met een fijnzinnig gevoel voor de 
veiligheidstoestand in onze buurt.

Even kijken bij de Irisbuurt (tabel 3). 
Daar is het toch anders. Er wonen toch 
meer bange mensen. De buurt is iets 
veiliger dan de onze, maar ze zijn veel en 
veel banger.

En in tabel 4 wonen de bangste mensen 
van Eindhoven. Een merkwaardig 
verschijnsel is het toch dat in bijvoorbeeld 

de Bennekel, het hartstikke veilig is 
(net zo veilig of  zelfs veiliger dan de 
Rochusbuurt) en de bewoners zich niet 
op hun gemak voelen.
 
Wellicht komt het ook door het beeld dat 
de rest van Eindhoven heeft van deze 
buurten: ‘oh, oh, pas op, kijk uit; daar 
moet je niet willen zijn of  wonen’.

En ach, zo te zien valt het nog wel 
mee met het veiligheids gebeuren in 
Eindhoven en zeker in onze buurt. Als 
we boeven zien, dan zijn ze er ook. En 
als we ze niet zien, dan zijn ze er niet. 
Toch een gerustellende gedachte. Ad
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INTERNET & RAGES
5G
Wist je dat er 
tegenwoordig er 
protesten zijn 
tegen 5G? Voor 
de mensen die 

Rages
Web

Shops
Ninne

Madee

KidsTalk
Wie ben je? 
Isis Boon
Hoe oud ben je? 
7 jaar
Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes? 
Michiel en Manon zijn mijn vader 
en moeder. Sebas is mijn broer en 
Mila is mijn zusje
Naar welke school en klas ga je? 
Hasselbraam, groep 3
Wat is je lievelings-
Les: 
Hoekenwerk
Eten:   

Het wordt allemaal steeds makke-
lijker om te shoppen online. Hier 
mijn top 5:

1. bol.com: op deze webshop 
kan je echt alles kopen

2. aliexpress.com: bij deze 
webshop kan je ook heel 
veel kopen, maar van slechte 
kwaliteit

3. zara.com: dat een kledingmerk 
met wel betrouwbare kleding

4. zalando.nl: hier kan je kleren 
kopen van allerlei merken, 
mijn favoriete merk is Tommy 
Hilfiger

Pokemon kaarten en 
Pokemon Go een app

TikTok, ook een app, Madee 
heeft erover geschreven.

Strings, een touwtje waar je 
een trucje mee kan doen.

Slijm, het is plakkerig en 
je kan er in kneden. Veel 
mensen gebruiken het als 
stressbal.

Spinners. Het is speelgoed 
dat kan draaien. Het is in veel 
kleuren.

Voetbalplaatjes, dit kent 
iedereen wel!!!

Puk

Cato

Macaroni met ham en kaas
Vakantieland:
Portugal
Snoep:             
Jelly 
Beans          
Kleur:
Rood
Dier:
Een hond 
en dan vooral 
mijn eigen 
hondje Jeri
Tv-programma: 
De Bellinga’s
Waaraan heb je een hekel? 
Als ik naar bed moet
Wat zijn je hobby’s? 
Knuffelen met Jeri
Gymen
Buiten spelen
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik ben heel lief  voor anderen, ik 
kan goed samen spelen. 
Ik ben ongeduldig.
Van welke muziek hou je? 
Dance Monkey
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Ja
Waarom? 
Omdat er heel veel vriendinnen 
uit mijn klas en van school wonen. 
Het is hier heel gezellig.
Wat wil je later worden? 
Puppy trainer
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Billy Koelink

Er zijn veel rages. 
Sommige rages 
blijven altijd 

TikTok
The Creator 
Mansion is erg 
bekend, dat is een 
Nederlandse club 
waar veel bekende 
TikTokkers aan mee 
doen.

niet weten wat dat is, dit is een 
verbetering van 4G. Dan kan je 
iets doen zonder wifi. En met 5G 
gaat dat nog beter. 

De protesten zijn er erg aantoe. 
Ze steken zendmasten in de 
fik. Waardoor mensen geen wifi 
hebben. Ze zeggen dat 5G slecht 
voor je is. Maar uit onderzoek is 
gebleken dat het niet zo is.

The Hype House is ook zo’n club. 
Daaraan doen geen Nederlandse 
TikTokkers aan mee, maar 
Amerikaanse TikTokkers. Charli 
D’Amelio is daar een van. En 
Addison Rae ook.

TikTok dansjes! Ja, ja daar zijn er 
heel erg veel van. Daar is de Renegade 
er eentje van.

populair.  Andere niet. Hier een paar 
voorbeelden (zet ‘n kruisje als je de 
rage kent):

5. jamin.nl: hier 
hebben ze alle 
soorten snoep, 
maar leuker 
is nog om 
naar de echte 
snoepwinkel te gaan!


