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Het kan en
het mag!
Nog een klein beetje verf hier, een
spotje daar, maar verder is de Buut
weer ‘fully up and running’. Althans,
voor zover dat natuurlijk kan tijdens
deze Corona periode. We hadden het
graag anders gezien maar het is nu
eenmaal zo dat we momenteel niet
zoals gebruikelijk de Buut afgeladen
vol mogen hebben met mensen.

W

e zouden in theorie de gok
kunnen nemen dat er geen
controle plaatsvindt maar dat
zou erg onbezonnen zijn. Een torenhoge
boete kunnen we ons niet veroorloven.
Dit betekent dat we met elke groep die
regelmatig gebruik maakt van ons mooie

Geen
Running
Dinner

Buu(r)thuis af moeten stemmen wat we
nog wel kunnen doen. Activiteiten die
normaal met bijvoorbeeld 20 deelnemers
plaatsvinden zullen nu bijvoorbeeld
in afgeslankte vorm met maximaal 10
mensen gedaan kunnen worden. Zo
zijn de mensen van het Repair Café nu
ook aan het nadenken over een Corona
‘proof ’ invulling van hun prachtige
activiteit en al dicht bij een oplossing
voor aankomende 26 september.
Nu de Buut weer open is voor
activiteiten willen we jullie allemaal
uitnodigen om (gratis, zelfs de koffie
en thee!) gebruik te maken van alles wat
dit schitterende stekkie ons biedt. Het is
alle buurtbewoners vrij om activiteiten
te organiseren. Wil je bijvoorbeeld met
jouw kinderen en enkele buurtkinderen
lekker een middag knutselen dan kan
dat uiteraard. Zin om met een paar
buurtgenoten eens per maand een proza
avond te organiseren? Dat kan! Maar je

In een door Corona geplaagd jaar zal
het wellicht niet als een verrassing
komen dat ook Running Dinner dit
jaar zal moeten wijken…

H

oewel wij begrijpen dat
sommige zullen zeggen ‘dat
fixen we wel’ of ‘dan gaan
we wel buiten staan met 1,5 meter
afstand’ denken wij als organisatie dat
het erg moeilijk (zo niet onmogelijk)
gaat worden om dit geheel volgens de
regels te doen. Op persoonlijke titel zou
men wat soepeler kunnen denken, als
organisatie heb je die vrijheid helaas niet.
Het is niet anders…
Uiteraard vinden wij het super jammer
dat het dit jaar niet doorgaat. Laten
we afspreken dat we dan volgend jaar
swingend terug komen met het grootste
Running Dinner ooit!

mag ook thee-leut-middagen, een Boerzoekt-vrouw praatgroep of een guilty
pleasure Song festival avond organiseren.
Enige voorwaarden zijn dat; jouw
activiteit open is voor alle buurtgenoten,
jullie je houden aan de Corona regels
(zolang het nog duurt) en dat je tijdig de
Buut reserveert via rochusbuurthuis@
gmail.com. We zijn erg benieuwd naar
jullie creativiteit!
Daarnaast kun je ook voor bijvoorbeeld
je werk de Buut een dagdeel huren of
wellicht dat je een locatie zoekt voor een
besloten groep mensen. In dat geval is
het goed om eens te kijken op https://
debuut-rochusbuurt.nl/gebruik-van-debuut/. Tegen een zeer schappelijk bedrag
van €35,- heb je een groot deel van de
Buut tot je beschikking waar ook nog
eens koffie en thee bij zijn inbegrepen.
Van der Valk ‘eat your heart out’ zouden
we zeggen!
Groeten van het Rochusbestuur.

Voor de nieuwe bewoners van de
Rochusbuurt (en eenieder die nog
nooit van Running Dinner gehoord
heeft) het antwoord op de vraag: wat is
Running Dinner precies? Met Running
Dinner gaan wij als buurtgenoten bij
elkaar eten. Drie gangen, waarvan jij als
deelnemer er één maakt. Bij die gang
(die je thuis nuttigt) komen vier andere
mensen aanschuiven. De andere twee
gangen nuttig je bij iemand anders
thuis; en dit zijn iedere keer keer andere
buurtgenoten, dus je eet een compleet
drie gangen diner met heel veel mensen
in verschillende samenstelling op
verschillende locaties! Super gezellig!
Dus zet het vast in je agenda: 6 november
2021 - Running Dinner!!! Voor eventueel
extra informatie: mail met RRD040@
gmail.com. Hopelijk tot dan!
Bert, Yolande, Ellen, Koen & Maaike

2

ROCHUSNIEUWS

NO.176

Inhoud
Het kan en het mag!
Geen Running Dinner
Proost! Op nieuwe buren
Dank dank dank!
Buut Eettafel start weer!
Peuken plukken
Bouw stadswoningen
Kay gaat shoppen
Op bezoek bij
Rochus
Aanloop Poes
Oog voor detail
Rochus Culinair
ASO
Buurtinfo & Agenda
Kinderpagina & KidsTalk

SEPTEMBER - OKTOBER 2020

SEPTEMBER - OKTOBER 2020

1
1
2
3
3
3
4-5
6-7
8-9
10
10
11
12
14
15
16

Colofon

Proost!
Op
nieuwe
buren
We hebben sinds kort een hondje.
Niet alleen brengt dat een heleboel
voorspeld nieuw geluk (en poep
en pies) in ons gezin, we ervaren
ook een heleboel onvoorziene
nieuwigheden. Zo maken we
bijvoorbeeld ook kennis met een
heel nieuw deel van de Rochusbuurt.
Voor ons nieuw, bedoel ik.

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
Kinderredactie:
Cato, Madee, Ninne & Puk
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.

Bregje

A

ls vaste bezoeker van de
speeltuin, vrijwilliger bij het
Rochusnieuws en Repair Café
en natuurlijk als ouders van kinderen
op de Hasselbraam hadden we al aardig
wat contacten. En nu komen daar Luuk,
Luna, Senna, Bailey, Loekie, Lady,
Brammetje, Jeri, Mazzel, en vele anderen
bij. Dat zijn overigens niet de namen
van onze buren maar van hun honden,
want zoals je ouders in de speeltuin leert
kennen als ‘mama van Sofie’ of ‘papa van
Cas’ leer je mensen op een hondenveldje
blijkbaar kennen met de naam van hun
dier...
En daarnaast heeft ons hondje, Swinckels
is zijn naam, ervoor gezorgd dat we
dagelijks inloop hebben gekregen van
verschillende kinderen uit de buurt. Niet
de 3- en 6-jarigen die bevriend zijn met
onze kinderen, maar de 8- tot 10- jarigen

die dolgraag met Swinckels komen
spelen en zelfs met hem gaan wandelen!
Het is een kwestie van trainen natuurlijk,
maar ik ben voornemens dat zo te gaan
inregelen dat zij in de toekomst niet om
15.00 uur komen, maar om 07.00 uur.
We hadden bedacht dat het hebben
van een hondje vooral veel plezier zou
brengen voor onze kinderen. Dat ze
zouden leren over verantwoordelijkheden
en over geduld. En we hadden verwacht
dat we in no-time spijt zouden hebben
van deze gedachte omdat een hond nou
eenmaal geen self fullfilling prophecy is,
en we natuurlijk ook op voorhand wel
konden bedenken dat de nieuwigheid er
snel af zou zijn en onze kinderen dan
nog weinig naar hem om zouden kijken..
Maar ongeacht of hij de aandacht van
onze kinderen gaat vasthouden heb ik
inmiddels wel gemerkt dat ik zomaar
geen spijt ga krijgen van ons kroketje. Ik
ben blij dat hij ervoor heeft gezorgd dat
we nu in contact komen met een ander
deel van onze wijk en dus met andere,
interessante mensen.
Kortom, er is een nieuwe Rochuswereld
voor ons open gegaan! Ben benieuwd
hoe lang het duurt voor we met hen
een biertje drinken op het veld. Wel een
Bavaria dan hè, zo’n volmaakte…

Buut Eettafel
Dank dank dank! Start weer!
Bewoners en personeel van
Wooninc plus Vitalis Wilgenhof
willen alle lieve kindjes, inwoners
en detailhandel uit de buurt en alle
anderen hartelijk bedanken!

V

oor de mooie tekeningen, brieven,
kaartjes en meer die wij hebben
ontvangen tijdens de sluiting van het
verpleeghuis in verband met Corona.
We konden hele gangen opfleuren met
al het moois. Voor vele een hart onder
de riem. Dank dank dank!
Fleur de Laat (activiteitenbegeleider &
projectcoordinator Ankerpunt in de
Wijk)

Peuken plukken
Een groep mensen uit de buurt
maakt elke maand onze straten
schoner. Met een hesje, een
vuilniszak en een knijper lopen wij
door elke straat en ruimen wij de
rotzooi op.

W

Foto: Swinckels

at opvalt is dat het vooral
sigarettenpeuken zijn, die wij
oprapen. Ik noem het dan ook “peuken
plukken”. Een sigarettenpeuk vergaat in
ongeveer twee jaar, maar een filter van
een sigaret vergaat nooit! Het worden
kleine plastic deeltjes, die uiteindelijk
in de zee of in de grond belanden en
zodoende komen ze in ons eten. Ik wil
de rokers onder ons oproepen om de
eigen rotzooi op te ruimen. Het is net zo
makkelijk om een peuk mee te nemen en
thuis in de afvalbak te gooien. Ik begrijp
best dat het moeilijk is, want ik rookte
ook bijna 45 jaar en als de sigaret op is,

Ondanks de onduidelijkheid omtrent
Corona, start de Buut Eettafel weer
op zaterdag 3 oktober.

M

aatregelen worden genomen om
te voldoen aan de richtlijnen van
het RIVM. Dat betekent mogelijk dat
we slechts met een kleine groep kunnen
eten. Dus, als het kan/mag gaat het door.
De chef-kok zal deze keer Fulco van de
Velde zijn, die ons zijn Indische roots
laat proeven. Het wordt een verrassings
menu. Wil je je aansluiten bij het
kookteam van Janny en Koert, stuur ons
dan een mail.
Wil je komen eten, meld je dan aan via
Buuteettafel@gmail.com.
Koert

dan moet de peuk weg, maar gewoon op
straat weggooien kan niet!
Er is een groep onder leiding van
Ine en Marion, die er mee bezig is
om ideeën te verzamelen om minder
peuken op straat te vinden tijdens onze
maandelijkse
opruimwerkzaamheden
in de Rochusbuurt. Enkele ideeën zijn:
stoeptegelasbakken (nadeel is wel dat
als er nog brandende peuken in worden
gegooid je zo’n rokende stoeptegel
krijgt), gratis handasbakjes te verkrijgen
op distributiepunten van sigaretten,
zoals de Jumbo, maar vooral rokende
mensen aan het denken zetten over wat
zij eigenlijk weg gooien op straat als ze
de filter hebben bereikt en hoe lang dat
plastic nog in de natuur zal zijn, als het
niet wordt opgeruimd.
Ik vind zelf dat de tabaksindustrie en de
overheid dat soort maatregelen behoren
te betalen, want zij zijn degenen die
verdienen aan de verslavende gewoonte.
Chris
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Bouw
stadswoningen
op terrein
Blauwververij

van Gerven onder omwonende verspreid:
Planning

Komende

week

starten

wij

met

de

voorbereidingen. Na de zomervakantie
voorbereiding zal men starten met het

bouwrijp maken van het terrein. Medio
oktober zal gestart worden met de bouw. In

begin zullen alleen de 14 woningen van het

zullen later starten. Dit om het bouwverkeer

in- en uit te kunnen laten rijden. Hiermee

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

Het Hofje zal een aanvang gemaakt worden
met de bestratingen en inrichting van het
terrein. Aansluitend zal de herinrichting van

Romerohof plaatsvinden. Medio voorjaar
2021 moeten deze werkzaamheden klaar
Foto: Marcel Dierckx

zijn.

Veiligheid

Op het bouwterrein wordt op werkdagen

gewerkt tussen ca. 07.00 en 16.30 uur.

Graag wijzen wij u erop dat de bouwplaats
een gevaarlijk terrein kan zijn en daarom is
afgesloten voor onbevoegden. In geval van

bijzonderheden en/of activiteiten buiten
de reguliere werktijden op de bouwplaats,

vragen wij u vriendelijk hiervan direct
melding bij ons te maken.

Als je googled op ‘blauwververij
rochusbuurt’ zie je 4 verschillende virtuele
maquettes van plannen voor dit terrein.
Video’s welke al in 2012 zijn toegevoegd
aan YouTube. In een van de video’s
wordt gesproken over 12 stadswoningen.
Dus helemaal actueel zijn de virtuele
maquettes niet, maar wel leuk om een
virtuele tour te doen van Jorisstraat naar
Rochusstraat, zie hiervoor bijvoorbeeld
de volgende link www.youtube.com/
watch?v=9KISP4dX-4g.

Wij zijn ons ervan bewust dat bouwen
overlast kan veroorzaken. Wij vragen om

u begrip in deze. Ook veiligheid is een
belangrijk aspect. Dit doen wij van onze
zijde ook.

Bouwroute
Bouwroute
geen

vanaf

is

andere

de

Rochusstraat

mogelijkheid).

Geldropseweg

en

(is

Komende

ontsluiting

via Stratumsedijk. Dit blijft zolang de

Geldropseweg open blijft ter plaatse van

kruising Rochusstraat. Het bouwpersoneel
kan parkeren op eigen terrein via de

ontsluiting aan de Tuinstraat. Wij vragen
Note van Bouwbedrijf Van Gerven:
Voor ons is belangrijk dat de Rochusstraat open
blijft voor verkeer. Wij hebben de mensen verzocht
om goed in vakken te parkeren en niet deels op

u vriendelijk om de Rochusstraat vrij te
de straat. Zo kunnen vrachtwagens erdoor en
zijn er geen opstoppingen. Zie ook bovenstaande
verkeerroutingtekening.

Gratis advies

uitvoering nemen om de totale bouwtijd zo

kort mogelijk te houden. Na realisatie van

edio oktober zal gestart
worden met de werkelijke
bouw. Begonnen wordt met
eerst 14 woningen van het hofje. De 3
woningen aan de Rochusstraat zullen
later starten. Dit om het bouwverkeer inen uit te kunnen laten rijden. Planning
is dat in voorjaar medio juni 2021
de woningen bewoond kunnen gaan
worden.

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

moet voor het laden en lossen. Zodra het
mogelijk is zullen wij de 3 woningen in

De bouw van 17 woningen op
het voormalig terrein van de
Blauwververij is begonnen. De 1e
kraan om het terrein bouwklaar te
maken heb ik zelf al gespot in de
1e week van september.

Het mondzorg team

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

voorkomen wij dat de Rochusstraat dicht

Misschien handig. Indien je vragen en/
of opmerkingen hebt over de uitvoering
kunt u mailen naar info@bouwbedrijf
vangerven.nl of tijdens kantooruren bellen naar telefoonnummer: 0492-663750.
Marcel

ROCHUSNIEUWS

Deze informatie is op 4 juli door Bouwbedrijf

hofje. De 3 woningen aan de Rochusstraat

M
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houden voor vrachtauto’s zodat een snelle
verkeersafhandeling kan plaatsvinden. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking!
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modellen van Artifort in de winkel hebt
staan?”, vraag ik nieuwsgierig. “Nou,”,
zegt Cor, “begin jaren 60 is bij ons in
de familie een Artifort aangeschaft.
Die heeft een hele tocht gehad in de
familie en is helemaal afgetakeld. 3 jaar
geleden heb ik deze stoel weer helemaal
opgekalefaterd. En omdat Artifort niet
echt scheutig is met informatie, moest ik
alles zelf uitzoeken. Ik heb de stoel toen
helemaal opgeknapt voor het 25-jarig
huwelijksjubileum van mijn broer.”

Foto’s: Kay Sachse

Kay gaat
shoppen...
met
dubbele
pret
Ik woon inmiddels al 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?

O

nze 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. Een
winkel heeft me al een tijdje gefascineerd:
is het een kapperszaak? Is het een
antiekzaak? Is het een stoffeerder?
Knippen en stofferen met Die lustige
Witwe
Als je je zoiets afvraagt, kun je
eigenlijk maar één ding doen: eens
binnenwandelen en het aan de eigenaar
vragen. Mijn haar hoefde ik weliswaar

Opknappen is duurzaam
Nu staat er nog een model van Artifort in
de winkel: de Apollo. Zelfs als je een oude

“Het is toch geweldig
dat zo’n stoel niet bij het
oud vuil belandt, maar
opnieuw een eyecatcher
in ‘n woonkamer wordt!”

Opgeknapte Apollo van Artifort

niet te laten knippen maar toen ik muziek
uit “Die lustige Witwe” van Franz Lehár
hoorde, voelde ik me meteen welkom
bij Cor’s Haarverzorging. En Cor begint
ook meteen te vertellen: dat hij op 1
januari 1989 in deze winkel begon te
werken, voordat hij de kapperszaak op
1 mei 1993 kon overnemen. Knippen,
dat doet hij vandaag nog. Zijn partner
Paul wilde ook altijd iets voor zichzelf
beginnen. Antiek, stofferen en bekleden
was zijn hobby. “Op antiekmarkten
kwamen we altijd mooie dingen tegen”,
vertelt hij. “Toen heb ik via een kennis
leren stofferen terwijl Paul zich meer is
gaan richten op de opvang van jongeren.
Dat is zijn werk geworden terwijl ik
steeds actiever met antiek, meubels en
het stofferen ervan bezig was.”
Van antiek tot design zoals Artifort
“In het begin ging het vooral om antieke
meubels en in 2008 ben ik begonnen met
stofferen. Antiek is toen door de crisis

een beetje ingestort.” Inmiddels wisten
ook steeds meer mensen Cor te vinden:
niet alleen voor antiek, maar ook voor het
opknappen van meubels of voor design.
Bij het rondkijken in de zaak zie ik naast
bijna barokke stoelen en weelderige
lampen ook designmeubels uit de
afgelopen decennia. “Goed gezien”,
zegt Cor. “Heel recent heb ik zelfs een
student geholpen van Design Academy.
Het afstudeerproject van die student
staat nu in Milaan en is genomineerd
voor een prijs.” Ik ben zwaar onder de
indruk.
Op dit moment is Cor bezig met een stoel
van Artifort, een bekend meubelmerk
uit Schijndel. Jaja, zelfs in het Brabantse
land is een wereldberoemd merk thuis.
Nu staat er een Oyster, een model van
Artifort, bij Cor in de winkel om een
nieuw leven te krijgen.

fauteuil van Artifort op bijvoorbeeld
Marktplaats koopt, moet je nog steeds
enkele honderd euro neertellen. “Maar
zo kun je zo’n afgedankte stoel een nieuw
leven geven,” vertelt Cor enthousiast.
“Opnieuw stofferen past ook in de trend

van deze tijd met duurzaamheid. Het
is toch geweldig dat zo’n stoel niet bij
het oud vuil belandt maar opnieuw een
eyecatcher in een woonkamer wordt!”
Maar voordat het zo ver is, moet je veel
werk verzetten want het is natuurlijk niet
voldoende om er even wat nieuwe stof
op te plakken. Als het een draaistoel is,
moeten soms zelfs de lagers worden
vervangen.
Oud, klassiek, vintage - gewoon
mooi
Inmiddels is het bijna 13 uur. Een dame
komt binnen, de volgende klant voor
kapper Cor. Zij loopt meteen door
naar achteren. Nog steeds hoor je hier
klassieke muziek die op een prettige wijze
past bij de Inrichting van de kapperszaak
die ook niet echt hip en nieuw is. Maar
dat is juist de kracht van Cor: kwaliteit
en karakter. Bovendien weten we toch
allemaal dat oude dingen tegenwoordig
flitsende namen als ‘klassieker’ of
‘vintage’ krijgen. Terecht: schoonheid
van toen opnieuw in de spotlights bij
Cor. En heel eerlijk, ik was meteen
verkocht, ook al heb ik niets gekocht….
Maar heel eerlijk: ik zou het wel willen
hebben doen. Wil je zelf eens kijken?
Cor’s Stoffering & Cor’s Haarverzorging
Hertogstraat 31 | www.antiquaire.nl

NO.176

ROCHUSNIEUWS

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

als nieuwe merkkleding
consignatie verkoop

Studio Reclaim
pre loved fashion
Aalsterweg 40 • 5615 CG
06 1428 1800

Een oud familiestuk
“Hoe komt het dat je juist enkele

volg ons op:

Oyster van Artifort
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“Ach, de rode strepen
van haar nagels op mijn
benen trekken toch snel
weer weg.”

Het had niet veel gescheeld of deze
pagina was deze keer leeg gebleven.
Of het aan corona ligt? Niemand
had me uitgenodigd op de koffie.
Maar dan, net op het nippertje,
kwam een uitnodiging om langs te
komen bij Marloes en Tommie.

Werken in de woonkamer
Tommie werkt graag beneden in de
woonkamer bij het raam: gordijnen open
en kijken wie er richting supermarkt gaat
of fietst. Of hij houdt de lichte gordijnen
dicht en geniet van hun minimalistische
inrichting terwijl Marloes juist geniet van
de tegelvloer, de gekke hoekjes en de
historische elementen. “Dus iets voor
ons allebei”, stralen ze samen.

Kay

G

Echte nieuwkomers
Marloes en Tommie zijn in april in de
St. Rochusstraat op de hoek van de
Hoefkestraat komen wonen. Echte
nieuwkomers dus. Grappig, want ik
heb nog steeds het idee dat ik een
nieuwkomer ben na slordige 3 jaar hier
in de wijk. Dus kon ik tijdens het gesprek
met hen niet alleen luisteren naar hun
verhalen maar ook een beetje vertellen
over onze Rochusbuurt.

9
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rivieren.” Eindhoven is niet Utrecht,
maar juist de historie van Philips en het
industriële karakter heeft ook wel iets.
Marloes weet het wel zeker: “Utrecht
heeft al een geschiedenis – Eindhoven is
een geschiedenis aan het bouwen.” Nou,
beter had ik het niet kunnen zeggen.
We hebben het vervolgens over de
studentenhuizen in de buurt, maar van
overlast is gelukkig niets te merken. En
het belletjes trekken van kinderen heeft
toch ook zo zijn charme.

Op
bezoek
bij...
Marloes &
Tommie

elukkig kan ik jullie dus weer
vertellen wie ik deze keer ben
tegengekomen in onze mooie
en gezellige wijk.

NO.176

Foto’s: Kay Sachse

Van Utrecht naar Eindhoven
Van Utrecht naar Eindhoven… Is
dat een cultuurschok? En hoe kom je
eigenlijk van Utrecht naar Eindhoven?
Nou, Tommie woont eigenlijk al een
tijdje in Eindhoven, de afgelopen tijd op
Strijp S bij het spoor terwijl Marloes nog
steeds haar woning in Utrecht had. Maar
ja, als werkgevers bij ons in het Zuiden zo
mooie banen hebben, dan zet je dat toch
aan het denken. “We begonnen eigenlijk
op Funda naar appartementen te zoeken.
Maar door het beperkte aanbod in de
stad, gingen we onze filters op Funda
steeds meer aanpassen”, vertelt Marloes.
“Nadat we dan dit huis hadden gezien,
ging ik eerst alleen kijken”, vult Tommie

aan. “En ik was meteen verkocht: de
benedenverdieping met de grote ramen
is prachtig.” “En dan de oude sfeer met
de originele keukentegels en de mooie
voorgevel, echt iets voor mij”, roept
Marloes.
Achter het net vissen
De gedachte om een appartement te
kopen, werd dus acuut opzij gezet en
opeens hadden beiden hun zinnen
gezet op dit huis met een kleine tuin.
Ze deden een bod onder de vraagprijs.
Maar helaas. Een stel expats was sneller.
Toen die echter hoorden dat het huis uit
1915 niet in absoluut perfecte staat was,
trokken ze zich terug. “Toen kregen we

een tweede kans en hebben de vraagprijs
geboden. Wel op voorwaarde dat er geen
andere bezichtigingen meer zouden
komen. En ziezo: nu lukte het wel.” Nu
mag Marloes laten zien dat ze een groene
duim heeft. De groene handen heeft
blijkbaar Tommie want hij mag het gras
maaien. Een tuinbewoner hebben ze ook
al: een pad.
Medebewoner
Voor gezinsuitbreiding is het misschien
nog wat vroeg maar desondanks hebben
de twee al een medebewoner: Toos die
in juni haar intrek nam. Terwijl ik onder
het genot van een kopje koffie probeer,
om een paar aantekeningen te maken,

klautert de jonge poes over mij en mijn
toetsenbord. Klimmen op gasten is
immers extra spannend. Ach, de rode
strepen van haar nagels op mijn benen
trekken toch snel weer weg.
Toch een cultuurschok?
Maar hoe zit het nu met de cultuurschok?
“Haha, het was vooral voor mijn
vriendinnen een shock. Die dachten dat
ik voor de rest van mijn leven in Utrecht
zou blijven wonen”, vertelt Marloes
lachend. “Nu is het wel jammer dat het
zo lastig is om mensen te leren kennen
vanwege de Corona. Maar sinds 2 jaar
ben ik al enthousiaste carnavalsvierder
- ondanks mijn roots van boven de

“En we hebben nog plannen”, vertelt
Tommie. “Op het dak van de bijkeuken
creëren we een sedumdak en in oktober
zullen zonnepanelen op de schuine
daken worden geplaatst.”
“Ja, we willen hier blijven wonen. We
hebben het hier naar onze zin. En met
een vast contract en een mooi perspectief
op het werk, zien we ons hier nog lang
wonen.”
Wat een gezellige ochtend bij dit
vriendelijke stel. 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
rochusnieuws@gmail.com.
Alvast bedankt!

naar
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Gemert-Bakel. „Maar hier kijken ze
liever naar de Heilige Rochus”, zegt
de man in het artikel. Heilige Rochus,
de patroonheilige van de besmettelijke
ziekte. Nooit geweten dat deze heilige
de naam heeft gegeven aan onze buurt.
Dat is me ook niet kwalijk te nemen
omdat ik van protestantse huize ben.
Of beter gezegd: was. In ieder geval
voor mij een ontdekking en er zal vast
wel in het verleden een artikeltje over
deze persoon in het Rochusnieuws zijn
verschenen. Maar om het geheugen nog
maar een keer op te frissen hieronder wat
informatie over deze heilige. Afkomstig
van Wikipedia. Daar komt ie.

Rochus
Denkend aan het Rochusnieuws zag
ik geen brede rivieren vol inspiratie.
Neen, een wat zuur stukje had ik
mijn hoofd.

O
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ver de reacties die we mogen
ontvangen over onze artikelen.
Over de samenstelling van onze
buurt: ouden van dagen, pensionado’s,
sociaal-alcoholisten, havisten, Hbo’rs,
sjacherende eenmanszaken, moeders met
bakfietsen en een enkele intellectueel.
Maar dat heb ik schielijk teruggetrokken.
Echter wat nu. De krant moet gevuld
nietwaar.
En zowaar, een verschijning. Ik lees
een artikel over het aantal dieren
in
de
gemeente
Gemert-Bakel.
Nertsenhoofdstad
van
Nederland
en
waarschijnlijk
dierenhoofdstad
van Europa. Meer dan anderhalf
miljoen dieren in deze gemeente. De
geïnterviewde in het artikel heeft daar
zijn mening over en laat weten dat op de
uitbraak van de Q-koorts in Amsterdam
of Rotterdam er wel anders (lees veel
heftiger) gereageerd zou zijn dan in

‘De Heilige Rochus, geboren in
Montpellier, was een van de belangrijke
pestheiligen. Na de dood van zijn ouders,
eind 13de eeuw, schonk hij zijn goederen
weg en trok als pelgrim naar Rome. In
verschillende Italiaanse steden verzorgde
hij zieken, vooral pestlijders. Sommige
genas hij door het kruisteken over hen te
maken. Zelf besmet, trok hij zich terug
in de woeste natuur om te sterven, maar
hij genas op miraculeuze wijze; dagelijks

“Heilige Rochus, de
patroonheilige van de
besmettelijke ziekte.”
kwam een hond hem een brood brengen.
Na vele jaren keerde Rochus terug naar
Montpellier, waar hij echter niet herkend
werd en als spion gevangengezet werd.
Volgens de Legenda aurea werd Rochus
enkele dagen voor zijn dood in zijn
kerker gewekt door een verblindend
licht: een glanzende engel bracht hem de
tijding dat hij voortaan de patroon zou
zijn van de pestlijders.’
En hier hebben we nog een afbeelding
van hem. Hij staat er bevallig bij zo te zien.
Ik heb geen exacte cijfers hoe Corona in
onze buurt heeft toegeslagen, maar voor
zover mij bekend is het redelijk gegaan.
Te danken aan de Heilige Rochus? Wie
weet. 				
Ad

Aanloop
Poes

Oog voor
Detail

Op 31 augustus heb ik een
berichtje in de Rochusbuurt
facebookgroep gezet over een
‘aanloop poes’, maar hier helaas
weinig reacties op gehad.

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

M

aar 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).

Z

e komt al weken (maanden?),
meerdere keren per dag,
aanlopen en ze lijkt altijd
op zoek naar eten. Ze is heel slank,
een beetje schuw maar zodra je haar
vertrouwen hebt, is ze heel lief en
aanhankelijk. Ze is niet gechipt. Wij
zouden graag willen weten of ze
een eigenaar heeft en hopen via het
Rochusnieuws meerdere mensen in de
wijk te kunnen bereiken.
Ze heeft vriendschap gesloten met
Mufasa (onze oranje kater) en elke
ochtend en avond wanneer hij eten
krijgt, weet ze niet hoe snel ze naar
binnen moet glippen om ook een
bordje voer te krijgen. Ze eet alsof ze
dagen niet gegeten heeft. Ze maakt
zich dan ook graag thuis en ligt op
bed, in Mufasa’s mandje, op de bank
en geeft de indruk dat ze liever niet wil
vertrekken.
Dus weet iemand van wie dit poesje
is? Wij vragen ons af of ze een veilig
huisje en eigenaar heeft. Mail ons:
carlijntje86@hotmail.com.
Sara & Carlijn

1

2

3

4

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de exacte plekken. Foto 1: Hertogstraat 31 | Foto 2: Willem van Millenberchstraat 21 | Foto 3: Jan van Schoonvorststraat 6 | Foto 4: Tuinstraat 15.
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!
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Rochus
Culinair:
langzaam
gegaard
buikspek
Op het moment van schrijven
hebben we nog een week vol zon en
hoge temperaturen voor de boeg.
De BBQ mag dus nog een keer
uit de schuur, voordat hij na een
goede schoonmaak voor een aantal
maanden op zijn overwinterplekje
wordt gezet.

Niek

gaat bereiden, zorg dan dat je briketten
gebruikt. Briketten hebben een lagere
temperatuur dan houtskool en blijven
langer warm, perfect voor het langzaam
garen van grote stukken vlees.
Het vlees zelf is makkelijk te verkrijgen,
een beetje slager heeft altijd wel een stuk
liggen. Veel mensen vinden het bereiden
van zo’n groot stuk vlees best spannend
en denken dat het moeilijk is. Dit recept
bewijst het tegendeel, het is echt niet
moeilijk en iedereen kan dit maken.
Je kunt dit gerecht serveren als onderdeel
van een uitgebreide BBQ, als hapje
op een mooie hapjesplank, maar het
misstaat ook zeker niet bij een lekker
stamppot. Een heel veelzijdig gerecht en
dus ook echt niet moeilijk!
Bon appetit!

D

at is althans de verwachting,
want je weet het nooit in deze
periode van het jaar. Wie weet
worden we op nog meer zonnige dagen
getrakteerd, maar voor hetzelfde geld
kan het winterdekbed van zolder gehaald
worden. Wat het weer ook gaat doen,
met dit gerecht zit je altijd goed.
Voor deze langzaam gegaarde buikspek
kun je namelijk de BBQ gebruiken,
maar je kunt hem ook prima in de
oven bereiden. Als je hem op de BBQ

Benodigdheden voor 4 personen
• 2 x 2 cm gember, geschild en geraspt
• 2 tenen knoflook, geperst
• 2 sjalotten, gesnipperd
• 200 ml appelsap
• 6 eetlepels ketjap manis
• 1 eetlepel honing
• 1 theelepel vijfkruidenpoeder
• 1 kilo (uitgebeend) buikspek zonder
zwoerd
• 1 kaneelstokje
• 1 steranijs

Aan de slag
• Verwarm de oven voor op 140
graden Celsius
• Meng de gember, knoflook en
sjalotten met het appelsap, 200
ml water, de ketjap, honing en
vijfkruidenpoeder en roer dit goed
door elkaar.
• Snijd het buikspek aan de vetzijde
diagonaal in, draai het vlees een
kwarslag en snijd nogmaals diagonaal
in zodat je een ruitpatroon krijgt.
• Wrijf het buikspek goed in met
de marinade en doe alles in een
braadpan of braadslede.
• Leg het buikspek met de ingesneden
kant naar boven in de pan of
braadslede.
• Laat het buikspek onafgedekt
ongeveer 3 uur garen in de oven, iets
langer kan ook geen kwaad.
• Verhoog de oventemperatuur naar
220 graden Celsius en braad het
buikspek nog 20 tot 30 minuten
totdat het vel knapperig is.
• Is het vel na 30 minuten nog
onvoldoende knapperig dan kun je
de oven nog even op de grillstand
zetten, wel oppassen geblazen en
zorg dat je erbij blijft!
• Haal het vlees uit de oven en
wikkel het in aluminiumfolie, laat
15 minuten rusten alvorens het in
mooie plakken te snijden.

• 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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Afvalkalender
Rochusbuurt
& St. Jorislaan

ASO

Agenda
september,
oktober &
november

Ik sta hier bij een van de afvalzuilen
in onze buurt en constateer: we
hebben Aso’s of in ieder geval één
Aso in onze buurt wonen.

26/09

14.00 - 17.00 uur

I

k ben altijd wel benieuwd hoe
zo’n iemand eruit ziet. Is het een
wat schriel type in trainingspak
met een matje (type uit Maaskantje).
Met de nodige tatoo’s. Of is het een
geblondeerde, pikant zwartgerokte
mevrouw met zware rokersstem. Of
een keurig nette hoger opgeleide starter
die bezig is om zijn eigen consultancy
bureau op te zetten. Een wat oudere
buurtgenoot kan het ook zijn. Hoewel
zo’n tweepersoonsmatras sleep je niet
zomaar even over straat. Wat leidt tot de
waarschijnlijke conclusie dat de Aso een
relatie heeft of tot voor kort heeft gehad.
En één van het stel is leuk bezig geweest
met macramé. Op het houten macraméraampje staat zelfs een naam: Nadine B.
Echter als we meer inzoomen op het
raampje, zie je dat de naam met een
kinderlijk handschrift is geschreven. wat
tot de voorlopige conclusie leidt: het stel
heeft mogelijk een dochter tussen de 8
en 11 jaar, die leert om te macrameeën.
Nog wat meer speurwerk levert een
Wehkamp afleverbon op, gedateerd 7
juli 2016 voor een iPad Pro 9.7 Apple
Grijs. Alleen de besteller (ene S. H. ) van
deze iPad woont in Zeist en het lijkt me
onwaarschijnlijk dat iemand uit Zeist
denkt, kom laat ik eens die oude matras

REPAIR CAFÉ

Elke laatste zaterdag van de maand

03/10

vanaf 18.00 uur

BUUT EETTAFEL
(onder voorbehoud)

05/10

vanaf 20.00 uur

BESTUURSVERGADERING
Rochusbuurtvereniging
Foto’s: Ad van der Kolk

28/10

vanaf 20.00 uur

bij de afvalzuil op de hoek Hoefkestraat
- Rochusstraat, dumpen.
Maar al met al weten we wat meer van
de Aso en kunnen we een voorlopig

“Kom, laat ik eens
een oud matras bij de
afvalzuil dumpen!”
profiel maken. Waarschijnlijk is het een
stel (tweepersoonsmatras) tussen de
dertig en veertig jaar (moet een redelijk
zware matras kunnen verplaatsen) met
mogelijk een dochter tussen de 8-10

jaar. Ze hebben niet echt gevoel voor
afmetingen, anders denk je niet laat ik
die matras even in de afvalzuil proppen.
De vrouw van het stel of hun dochter
(naam Nadine) heeft iets geprobeerd
met macramé (houten raampje met een
oefenmacrameetje). Mogelijk hebben de
Aso’s gewoond in Zeist en zijn ze in het
bezit (geweest) van een iPad Pro 9.7.
Mocht u zich in bovenstaand profiel
herkennen of kent u iemand die daaraan
voldoet, neem (eventueel anoniem)
contact op met de redactie. Volgende
keer meer over deze zaak! Nu terug naar
onze redactie.
Ad

REDACTIEVERGADERING
Rochusnieuws

31/10

14.00 - 17.00 uur

REPAIR CAFÉ

Elke laatste zaterdag van de maand

02/11

vanaf 20.00 uur

BESTUURSVERGADERING
Rochusbuurtvereniging

28/11

14.00 - 17.00 uur

REPAIR CAFÉ

Elke laatste zaterdag van de maand
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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

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

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems

tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt

tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan:
1, 15 en 29 sept. | 13 en 27 okt.

Speeltuincommissie
Maartje van den Boogaard

Rochusbuurt:
10 en 24 sept. | 8 en 22 okt.

Redactie Rochusnieuws

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan:
8 en 22 sept. | 6 en 20 okt.

Wijkagent

rochusnieuws@gmail.com

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den
Elzent, Irisbuurt, Looiakkers, Rochusbuurt
Koen van Grinsven

Rochusbuurt:
3 en 17 sept. | 1, 15 en 29 okt.

tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl
Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Ophalen oud papier:
2, 16 en 30 sept. | 14 en 28 okt.

Jeroen van Nierop

tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl
Gebiedscoördinator Rochusbuurt

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

Aanleveren
kopij
In november verschijnt nummer
177 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 13 november mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of geef de
bijdrage af bij Hoefkestraat 12.

Marita Kuster

tel: 14040
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BANEN&BEROEPEN
Ninne’s 5 meest
bizarre
beroepen:
1.

FOTOGRAAF
Iemand die als
beroep fotografie
doet is een fotograaf! Ik (Madee)
ben zelf model
voor vooral
kleding. Ik vind
het heel leuk om
gefotografeerd te
worden! Sommige
mensen ook niet.
Daarom mag je
ook niet zomaar
foto’s of video’s
van iemand maken. Dan zou ik
het eerder vragen,
daarvoor worden
modellen ook
gevraagd. Je hoeft
als fotograaf niet
perse modellen/
mensen te fotograferen. Je kan
bijvoorbeeld ook
plekken of dingen
fotograferen.

Matrasspringer

Mocht jij vroeger ook nooit
op bed springen? Kom dan
nu werken bij Beterbed!!! Bel
1234-567895.

2.

Hondenvoer proever

Wil je altijd al een hond zijn?
Kom werken bij HondenVoer!

3.

Puntenslijper

Dit is gewoon absurd, je gaat
voor 50 euro naar iemand om
zijn potloden te slijpen!

4.

Levende vogelverschrikker
Vogelverschrikker gezocht!

Ben je een vogelverschrikker
bel 06 12345678.
5.

Knuffelaar

Zin in een knuffel? Vlieg naar
Amerika en ontmoet Jackie
Samuel! Een knuffel en klaar!

MODE ONTWERPER
Fashiontekeningen maken is
wel een kunst. Je moet het echt
schetsen en je moet het echt
in je hoofd hebben. Hier is een
voorbeeld van zo’n schets.
PS zelf gemaakt!
Uitleg:
Je begint met het
hoofd, daarna de
schouders en je
gaat verder met
het t-shirt / jurk
vanuit de armen.
Dan de broek of
rok. Als je er nou
niet uitkomt kan
je ook eerst een
modetekening
natekenen. Veel
tekenplezier!
Groetjes Puk

KidsTalk
Wie ben je?

Billie Koelink
Hoe oud ben je?

7 jaar
Wie zijn je ouders,
zusjes of broertjes?

Mijn papa en
mama zijn
Stefan en
Marleen. En ik
heb een zusje,
Puck
Naar welke school
en klas ga je?

Groep 4 van de
Hasselbraam
Wat is je lievelingsLes:

Turnen
Eten:		

Frietjes met mayo en
ketchup
Vakantieland:

Italië
Snoep:		

Skittles
Kleur:

Goud
Dier:

Eenhoorn
Tv-programma:

Hoeveel
verdien je
bij apple?

Zig & Sharko
Door
Cato

Tim Cook is nu de baas. Hij
verdiende al zo’n 83 miljoen
euro! Zijn basis salaris is 2,5
miljoen. En als bonus 7 miljoen.
De vijf top banen bij apple
verdienen goed, zo’n 19 miljoen.
Het gemiddelde jaarloon is
€82.000,00.
Onderaan bij apple staat de
klantendienst. Als er iets
mis gaat, dan ga jij helpen.
Bijvoorbeeld als Siri niet meer
weet wat je lievelingskleur is...

Waaraan heb je een hekel?

Kruimels in mijn bed
Wat zijn je hobby’s?

Met mijn vriendinnen
afspreken
Wat is een goede/slechte
eigenschap?

Ik kan goed rennen
en ik heb geen slechte
eigenschap
Van welke muziek hou je?

George Ezra
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?

Ja!
Waarom? Omdat hier veel vriendjes
en vriendinnetjes wonen
Wat wil je later worden? Hondenkapper
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Juul Lingmont

