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De buu(r)t leeft nog!!!
“Kunnen we niet gaan koken voor mensen die het hard nodig
hebben?” Dit vroeg Koert ons een kleine twee maanden voor de
kerst. Net als alle activiteiten in De Buut heeft ook BuutEettafel
maanden stil gelegen en hoe mooi zou het zijn als we mensen een
lekkere maaltijd kunnen bezorgen rond de kerstdagen. Maar ja,
wie zijn dit dan? En is het niet zo dat iedereen in ‘coronatijd’ wel
een goed initiatief kan gebruiken? We gingen erover nadenken...

T

erwijl we iemand aan
het verhuizen zijn in een
seniorenflat in Amsterdam
wordt er aangebeld. Er
staat een meisje voor de deur: of we
ook een kopje soep wilden van de
buurtvereniging. We stonden op het
punt te vertrekken dus sloegen het kopje
soep af maar in de lift zeiden we tegen
elkaar: “wat een goed initiatief ”!
Later die avond, onder het genot een
glaasje wijn, komen we op het idee om
ook soep uit te gaan delen. Zou dat
niet iets leuks zijn rond de kerst in onze
buurt? Maar zelf langs de deuren met
soep zien we niet zo zitten. Niet omdat

we daarvoor te lui zijn maar vooral
omdat het juist leuk zou zijn als mensen
zelf ‘de deur uit zouden komen’! Na nog
een wijntje (en nog eentje om het af te
leren) komen we op het idee om soep te
maken in De Buut en dat iedereen die
een kop soep komt kopen er dan één bij
krijgt om weg te geven. Zo hoeven wij
niet te beslissen wie een kop soep kan
gebruiken maar kunnen buurtbewoners
dit zelf doen! Op die avond ontstaat de
overtuiging dat “we 2020 niet helemaal
in de soep laten lopen!!”
Na een moment van twijfel vindt ook
Koert het een goed idee. Dan blijkt ook
weer de kracht van de buurt; we slaan de

handen ineen en we gaan ervoor: posters
en flyers maken, soepbekers bestellen
met het Buut logo, het “soepmenu”
bedenken en sponsoren regelen. Binnen
no time is alles geregeld en maken we
dus op 27 december onze eerste soep: de
goulashsoep!
Het stormt, de tenten waaien bijna weg,
het is koud en nat, echt “soepweer”
dus. Maar daardoor ook twijfel: komen
mensen hun huis wel uit voor soep?
Ondanks het weer is de opkomst boven
verwachting. Voor de meesten is het
even wennen... een kopje soep weggeven
... aan wie dan? Maar dezelfde avond
verschijnen er op Facebook foto’s van
blije buurtbewoners die een kop soep
hebben gekregen. Aan het einde van
de avond zijn we verbaasd dat we, van
de 20 liter, nog maar drie kopjes soep
over hebben! De dagen daarna gaat het
“van goed tot beter”… de soep is niet
aan te slepen, ook het verdubbelen van
de voorgenomen hoeveelheid biedt
geen soelaas. Het lijkt erop dat de buurt,
ondanks de kerstdagen, al maanden niet
had gegeten!
We willen iedereen bedanken voor de
gekochte en gegeven kopjes soep maar
vooral ook voor het enthousiasme
en de gezelligheid die dit met zich
meebracht. Natuurlijk ook dank aan
alle buurtgenoten die hebben geholpen
met tenten opbouwen, soep roeren en
scheppen, glühwein maken en schenken,
zakjes kaas vullen, opruimen, poetsen
etc. etc. En dan hebben we natuurlijk
nog de prachtige posters van Heinz en
Danny (Heinz.nu), het heerlijke broodt
van Dido (Stadsbakkerij Broodt), de
grote pannen van Wiro en Harriët
(‘t Hoefke) en de ingrediënten van de
Jumbo Geldropseweg. 2020 lieten we
niet in de soep lopen, de buu(r)t leeft
nog!
Groeten, Frank & Yolande
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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 st. in de Rochusbuurt.
Redactie:
Ad, Bregje, Chris, Frans, Kay, Marcel,
Marijke & 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.

Stille nacht
heilige nacht

Blue
Monday

Januari is een maand waarin veel
mensen goede voornemens maken.
Minder snoepen, meer bewegen,
vaker op bezoek bij opa en oma. Wie
goede voornemens maakt ziet de
toekomst positief tegemoet.

T

och is januari niet voor iedereen
een maand die bol staat van
positieve verwachtingen en
hoop. Zo kennen we blue monday in
januari; de meest deprimerende dag van
het jaar voor veel mensen. In 2021 was
18 januari die dag.
Maar depressie is niet iets wat één dag
per jaar opspeelt. En ook niet één maand
per jaar. Wie neerslachtig of depressief
is, voelt zich vaak gedurende langere
tijd ongelukkig. Soms merk je dat aan
iemand, en soms ook niet.
Depressie is een ingewikkelde ziekte
en kent meestal meerdere oorzaken.
Eenzaamheid is daar één van en angst
een andere. Iedereen kan zich wel
voorstellen dat corona geen positieve
bijdrage heeft geleverd voor mensen die
al eenzaam waren of dreigden te raken.
En dat er veel mensen angstig zijn door
deze pandemie is ook begrijpelijk. Dat
maakt blue monday in januari van 2021
misschien wel de donkerste dag tot nu
toe.
Voor wie zich eenzaam voelt of
depressief, is het belangrijk te weten
dat er hulp bestaat. Laagdrempelige
hulp in de vorm van burencontact of
professionele hulp in de vorm van
bijvoorbeeld maatschappelijk werk.
Maar als je iemand bent waarvan de

buitenwereld niet weet dat je negatieve
gevoelens hebt, kan het nodig zijn dat je
zelf aan de bel trekt. Hieronder vind je
een aantal belangrijke contactpersonen,
telefoonnummers en mailadressen die
de redactie van het Rochusnieuws voor
je heeft gevonden:
Huisarts
Ervaar je sombere gevoelens? Neem dan
contact op met je huisarts. Hij/zij of de
praktijkondersteuner kunnen je helpen
passende hulp te vinden.
Maatschappelijk werk
Lumens
biedt
in
Eindhoven
maatschappelijk werk aan. Je kunt
ze bellen tijdens kantoortijden: 0402193300.
Crisisdienst
De Crisisdienst is er voor noodsituaties en
psychosociale hulp buiten kantoortijden.
Je belt de Crisisdienst via: 040-2530350.
Zelfmoordpreventie
Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel
0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open,
anoniem en vertrouwelijk.
Burencontact
Soms is hulp dichterbij dan je denkt. In
de Rochusbuurt werken veel vrijwilligers
samen aan allerlei initiatieven. Door je
aan te sluiten als vrijwilliger kom je in
contact met je buren! Ook op 1,5 meter
kan veel georganiseerd worden. Neem
gerust contact op met de redactie van
het Rochusnieuws als je wil weten of er
voor jou iets te doen is in de buurt.

We hebben geen witte kerst maar
een stille kerst gehad. Voor mij zou
dat het sowieso al worden, want
één uitgebreide afspraak met kerst
is al meer dan genoeg. Daarna
moet ik een paar dagen bijkomen.
Nagenietend, maar ook extra ziek.
Dit jaar was de rest van Nederland
solidair met mij. Ligt het aan mij of
waren de rust en stilte voelbaar in de
buurt?

Marijke

H

oe erg is die stilte eigenlijk?
Een paar jaar geleden kreeg
ik de diagnose ME. ME kan
variëren in ernst. In mijn geval houdt het
in dat ik veel moet rusten overdag, het
liefste zonder prikkels, dus in stilte. ME
heeft namelijk een nare eigenschap: als
je te veel over je grenzen gaat, dan ga je
achteruit en met een beetje pech is dat
onomkeerbaar. De afgelopen jaren heb
ik hier enorm mee gestoeid. Mijn werk
en diverse hobby’s loslaten, dat lukte me
nog wel, maar vrienden en familie??? Die
wilde ik waar mogelijk blijven zien. Maar
ja, dat hield in dat ik bijna continue aan
het bijkomen was van over mijn grenzen
gaan en achteruit ging. Dus moest ik
eraan. Stapje voor stapje leerde ik om
nieuwe vormen te vinden en om meer
tijd tussen de afspraken te laten.
Waar voor veel mensen de lockdown
onwelkom was, was deze voor mij juist
heel helpend om te wennen aan minder
afspreken. Die tijd van de lockdown
bleek een prettige rust en stilte te

brengen. Eerst wist ik niet wat ik ermee
moest, maar die ruimte werd steeds
meer opgevuld met meditatie, mantra’s
chanten, lichte yoga en andere manieren
om in de rust te verblijven. Steeds meer
ging ik voelen dat dit eigenlijk heel goed
voor mij is, in ieder geval op dit moment
in mijn leven. Zo leerde ik een nieuwe
wereld kennen. De wereld van rust en
stilte.
Stilte heeft iets dubbels in zich: het
brengt rust maar door die rust ontstaat
er ruimte om op te ruimen en dat gingen
mijn lichaam en geest dan ook doen.
Diverse interne Casper de spookjes
meldden zich: “Hallo, hier ben ik dan, jij
dacht aan mij voorbij te kunnen rennen
hè? Jammerrrrrrrr. Werk je me nog ff
door?” Naarmate de tijd vorderde deed
stilte gelukkig wat het doet: het verdiept
en verruimt zich. Het vormt een ligbed
waar ik me steeds meer aan heb durven
overgeven.

“Waar voor veel mensen
de lockdown onwelkom
was, was deze voor mij
juist heel helpend.”
Inmiddels kan ik heerlijk in de stilte
dobberen. In de stilte kan ik beter
horen wat er te horen is. Ik word
minder afgeleid door alles om mij heen.
Hierdoor voel ik beter wat er echt
belangrijk voor me is. Stilte maakt ook
dat ik extra geniet van de dingen die er
Foto’s en tekst: Kay Sachse
gebeuren. Op een glad wateroppervlak
vallen rimpelingen immers meer op. Zo
heb ik heerlijk genoten van het ophalen
van een paar koppen soep bij de Buut
en het praatje met de soepschenker.
Vol plezier stonden ze heerlijke soep
te schenken met een gezellig muziekje
onder de kleurige lampen. Wat een mooi
initiatief! Ik heb er van genoten. Wat is
het fijn om in een buurt te wonen waar
er dit stukje gemeenschappelijkheid is.
Lieve buurtgenoten, ik wens jullie
allemaal een mooi nieuwjaar toe!
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Kay gaat
supermarkten

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

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

Foto’s: Kay Sachse

V

oor mij was dat meer dan
‘een dingetje’ nadat ik met de
Kerst gebruik had gemaakt
van een speciale regeling om mijn
ouders in Duitsland te bezoeken. Ik
moest namelijk voor een corona-test
niet eerst een staafje door mijn neus
laten boren totdat ik het gevoel kreeg
dat de functie van mijn dunne darm
werd onderzocht, maar ook nog eens
10 dagen quarantaine doorstaan, toen
ik weer veilig terug in Nederland was.
Goh, wat was ik blij dat ik tenminste
nog met de hond buiten moest/mocht
wandelen – wel zigzaggend op straat om
maar niet in contact te komen met mijn
buurtgenoten.
Als je nu boodschappen bij de Jumbo,
Eko Plaza, de Poolse supermarkt of
de Appie gaat doen, is het bijna een
uitstapje, maar ook een noodzaak
om de inwendige mens te verzorgen.
Online boodschappen doen is namelijk

ROCHUSNIEUWS

Het mondzorg team

Corona, lockdown, 1,5-metermaatschappij, mondkapjesplicht
- wie kent het niet? En shoppen is
dan zeker uit den boze, behalve als je
online wilt vertoeven. Dus, winkels
zijn gesloten, ook in onze wijk
natuurlijk. Wat kun je dan nog wel?
Ha, naar de supermarkt - de winkel
die eigenlijk nooit echt tot mijn
verbeelding heeft gesproken.

Kay

NO.178

toch niet zo mijn ding. Misschien is het
gemakzucht omdat ik geen zin heb om
met een boodschappenlijst producten
te zoeken of gierigheid omdat ik
leverservice Albert niet wil betalen. Maar
stiekem koester ik vooral de wens om
even onder de mensen te zijn.
Dus boodschappen doen met beleid: ik
pak mijn boodschappentassen en zoek
mijn fietssleutel. Buiten stap ik op de
fiets om vervolgens rechtsomkeert te
maken. Ik ben natuurlijk een schoon
mondkapje vergeten; wat er nog in mijn
jaszak zit, verdient de omschrijving
hygiënisch of veilig namelijk niet echt.
Het is vervolgens een soort multitasken
om niet alleen een masker maar ook
een bril te dragen. Mijn oren worden
natuurlijk nuttig gebruikt omdat ze nu
niet alleen mijn bril op zijn plek moeten
houden maar ook het masker. En dat
is zo makkelijk nog niet. Want ondanks
allerlei trucjes, schuiven en plakken,
zie ik meestal geen steek zodra ik het
masker opzet. Wel veilig voor mijn
omgeving omdat alle vochtige dampen
blijkbaar op mijn bril belanden. Zo kan

ik niemand infecteren, maar helaas ook
niets zien. Gelukkig zijn er verschillende
pijlen op de vloer van de supermarkt
geplakt. Volgens mij zijn ze bedoeld om
een soort veilige routing te markeren
maar op een van de manier lijken ze
rechtstreeks te wijzen naar een hotspot
waar op z’n minst een groepje studenten
bij elkaar staat om uit te vogelen wat
ze vanavond willen eten, een moeder

“Eerst het masker af, en
terwijl ik de elastiekjes
over mijn oren trek,
vliegt mijn bril in een
mooie boog op straat.”
die vermanend haar kroost toespreekt
of een meneer die met winkelwagen
en al de hele broodafdeling probeert te
blokkeren. Maar de goede wil van het
management is natuurlijk te waarderen.
Dat merk je al op het moment dat je
het verplichte winkelmandje pakt en
probeert om je handen te desinfecteren.

Helaas werkt het systeem in elke winkel
anders zodat de eerste scheut altijd naast
mijn handen op de grond of op mijn
broek belandt (misschien hebben meer
mensen dat omdat het pompje toch vaak
leeg is). De grote gele paal bij de Jumbo
lijkt dé oplossing, alhoewel ik altijd bang
ben dat mijn hand wordt afgehakt (wie
Roman Holiday met Audrey Hepburn
heeft gezien, weet wat ik bedoel).
Zodra ik dan mijn mandje kan vullen,
begint het selectief boodschappen
doen: de groenteafdeling is voor de
helft afgezet omdat vakken worden
gevuld. Dan maar geen aardappelen.
Pasta is ook lekker. Bij de broodafdeling
staat de bovengenoemde meneer. Dan
maar broodjes. En het flesje wijn voor
een ontspannen avond sla ik ook over,
omdat de studenten inmiddels aan het
uitzoeken zijn welk bier in de aanbieding
is. Toch slaag ik er telkens wonderwel in
om met een vol winkelmandje de kassa
te bereiken. En dan de hamvraag: wat is
veiliger, hygiënischer en vooral sneller:
de gewone kassa of de scan-kassa’s? Ik
sta telkens weer te twijfelen. En kies dan
toch het liefst voor de gewone kassa
omdat de ‘echte’ kassière veel aardiger is
dan de machine die me luidkeels bedankt
dat ik gebruik van haar heb gemaakt.
Betaald, voorzien van zegeltjes en twee
volle boodschappentassen kan ik weer op
de fiets. O nee, wacht. Eerst het masker
af, en terwijl ik de elastiekjes over mijn
oren trek, vliegt mijn bril in een mooie
boog op straat. Pffffff, hoog tijd dat de
coronacrisis voorbij is...

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

Inge Alonso Janssen
Ergotherapeute

Frank Baggen
Fysiotherapeut
Manueel therapeut i.o.

Welkom bij
de nieuwste
praktijk voor
Fysiotherapie
en Ergotherapie
in Eindhoven!
Advertorial

Sinds enkele maanden zijn wij, STADS
fysiotherapie, STADS ergotherapie
en Revalide, gevestigd in de
Rochusbuurt aan de Geldropseweg.
In ons modern ingerichte pand
begeleiden wij met verschillende
specialisten mensen met allerlei
klachten. Wij vinden het leuk dat we
ons op deze manier aan jullie mogen
voorstellen!
STADS fysiotherapie is er om jou
te ondersteunen bij klachten aan het
houdings- en bewegingsapparaat. Je kunt
hierbij denken aan allerlei problemen van
spieren, pezen en gewrichten, maar ook
aan klachten als gevolg van een ongeluk,
ziektebeeld of operatie. Het creëren van
duurzaam resultaat en samenwerken
met andere specialisten zijn enkele van
onze speerpunten. De behandeling kan
zowel in de behandelkamer als in de
oefenzaal plaatsvinden.
We stellen graag samen met je het best
passende behandelplan op! Om je aan
te melden voor een intake hoef je geen
verwijzing van een arts te hebben.

Hilde van den Broek
Fysiotherapeute
Manueel therapeut i.o.

STADS ergotherapie is er om jou te
ondersteunen bij de beperkingen in je
dagelijks functioneren. Je kunt hierbij
denken aan beperkingen op het gebied
van het huishouden, werken/studeren
en het uitvoeren van hobby’s en sociale
activiteiten. Dit kan je overkomen als
gevolg van een ziekte, een ongeluk of
bijvoorbeeld een hersenschudding.
Klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of pijnklachten kunnen
je doen en laten flink beperken. Ook
kunnen we je ondersteunen in een
WMO aanvraag bij de gemeente of
wanneer je op zoek bent naar een
geschikt hulpmiddel. Wist je trouwens
dat er 10 uur ergotherapie per jaar uit
iedere basisverzekering wordt vergoed?
En dat je zonder verwijzing naar de
ergotherapeut kunt?
Revalide Eindhoven is één van de vijf
vestigingen van Stichting Revalide in
Nederland. Binnen Revalide bieden we
revalidatiezorg aan waarbij verschillende

Gijs Beesems
Fysiotherapeut
Manueel therapeut

behandelaren samenwerken om tot een
zo goed mogelijk resultaat te komen.
Klachten die bij Revalide behandeld
worden zijn onder anderen: onbegrepen
lichamelijke klachten, chronische pijn
en blijvende klachten na een ongeval,
operatie of ziekte. Je kunt altijd een
vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen met één van de casemanagers
om te informeren naar de mogelijkheden.
Om een behandeltraject te starten bij
Revalide dien je altijd een verwijzing van
een huisarts of specialist te hebben.
Kortom: in het pand aan de Geldropseweg
werken allerlei verschillende specialisten
die samen een breed scala aan klachten
behandelen. Wie weet kunnen we ook
iets voor u betekenen!
Nieuwsgierig geworden of graag wat
meer informatie? Loop gerust eens
binnen of neem contact met ons op!
Geldropseweg 28 | 040 311 1151
www.stadsfysio.nl | www.stadsergo.nl |
www.revalideeindhoven.nl

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service

Een huis (ver)kopen doe je niet elke
dag. Daar kun je dus best hulp bij
gebruiken. Mijn doel is om jou zo goed
mogelijk te begeleiden in het koop- of
verkoopproces.
Kies je voor MOOS Makelaardij, dan kies
je voor een ervaren makelaar in de regio
Eindhoven/Geldrop/Heeze, maar ook
daarbuiten, die het nét even anders doet.
Machteld van de Moosdijk is wars van
tradities, zet vol in op social media en
gelooft in #followersfirst. Het nieuwste
aanbod woningen verschijnt namelijk
niet op funda, maar op social media.
Machteld: “Ik denk in vernieuwende en
onderscheidende oplossingen om jouw
huis te (ver)kopen.”
#followersfirst
Benieuwd naar het aanbod van MOOS
Makelaardij? Je ziet het als eerste op
Instagram en Facebook. Vergeet MOOS
dus niet te volgen!
Over MOOS Makelaardij
Makelaar Machteld van de Moosdijk
woont al jaren met veel plezier in de
Rochusbuurt en is hier dus bekend.
Tijdens haar studie commerciële
economie
moest
Machteld
een
vastgoedproject opzetten. Over de naam
hoefde ze niet lang na te denken: MOOS
Makelaardij. “Moos is altijd mijn bijnaam
geweest. Het is kort en krachtig, het past
bij mij.”
Na een aantal jaren in de horecaen evenementenbranche te hebben
gewerkt, maakt Machteld de overstap
naar de makelaardij. Ze wil niets liever
dan anderen helpen bij zo’n belangrijke
aan- of verkoop in hun leven. Bij een
taxateur en een makelaar in het hogere
segment maakt ze haar eerste meters.
Maar na een paar jaar voor verschillende
kantoren te hebben gewerkt, ziet ze
kansen voor iets nieuws. Een eenvoudig

verkoopbord in de tuin? Nogal standaard.
Na afloop het glas heffen met elkaar?
Moet kunnen.
En dus werd het hoog tijd voor de volgende
stap: een eigen makelaarskantoor. De
naam? MOOS Makelaardij, natuurlijk.
Een bezichtiging mág leuk zijn
MOOS Makelaardij is anders dan andere
makelaarskantoren. En daar is Machteld
trots op. Machteld is kundig, gedreven
en houdt voet bij stuk. Linksom of
rechtsom: samen met haar klanten gaat
ze voor de beste resultaten. Naast die
tomeloze werkdrift is er ook ruimte voor
Brabantse gezelligheid. Sterker nog:
volgens Machteld mag een bezichtiging
leuk zijn. “Zo heb ik ooit geopperd om een
marktkraam met warme chocolademelk
neer te zetten in de tuin van een casco
woning. Als het koud is en je weinig om
handen hebt, moet je out of the box
kunnen denken.” Machteld is van mening
dat het juist in deze tijd belangrijk is om
een stuk beleving toe te voegen. “Dat
is ook de reden dat van elke woning
hoogwaardige foto’s en goede video’s
worden gemaakt. Juist daar liggen nu
veel kansen.”
Wie kiest voor MOOS Makelaardij, krijgt
de volledige aandacht. Machteld is ook
buiten kantooruren bereikbaar voor haar
klanten. “Als ik ergens voor ga, dan ga ik
er volledig voor. Bij mij is het heel simpel:
what you see is what you get.”
Benieuwd naar wat Machteld voor jou
kan betekenen? Bel, app of mail gerust.
MOOS Makelaardij is bereikbaar via 040
240 5400 of info@moosmakelaardij.nl.

Heezerweg 77a
5614 HB Eindhoven
tel: 040-2112595
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te kijken wie wat kan dragen. En wat je
kunt doorgeven aan andere kinderen.”
De oudere kinderen zitten op de
Regenboog maar de kleintjes zijn
natuurlijk nog thuis. En Kim die een
opleiding kunstzinnige therapie heeft
gedaan, werkt nu in de zorg. “Dat zijn
dan vaak avond- en weekenddiensten,”
vertelt Kim. “Euh, en hoe kom je dan
tot rust?”. Kim moet even denken: “Dat
is nog even zoeken,” geeft ze toe. “De
radio en de tv staan meestal uit want
achtergrondgeluid is bij ons echt niet
nodig. Ik knutsel en lees veel met de
kinderen: op dit moment zijn we bezig
met Het oneindige verhaal van Michael
Ende.” “Oh, heb je Momo ook al
gelezen?,” vraag ik meteen. “Dat staat
al op onze lijst.” Als boekenwurm kan
ik me natuurlijk niet inhouden en heb
meteen nog een aanrader: ‘De meester
van de zwarte molen’ van Otfried
Preußler. Met zulke boeiende boeken
kom je de lockdown wel door.

Kay op
bezoek
bij
de 7
Namelijk: Kim, Harrie, Manu Tyas,
Thilo, Tane, Mena & Taro.
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 regelmatig op bezoek
bij buren om voor ons allemaal een
tipje van deze sluier op te lichten.

I

k woon in een knusse benedenwoning uit de jaren 30, niet echt
riant maar heel fijn om hier te
wonen, ook met z’n tweetjes en hond.
Natuurlijk hoor je dan wel eens geluiden
van de bovenwoning, immers geen
benedenwoning zonder bovenburen. En
het zijn er bij mij niet twee, maar zelfs
zeven bovenburen! En dat hoor je soms
toch wel. Maar hoe werkt dat eigenlijk?
Zeven bovenburen? Nee, het is geen
studentenhuis waar elk hokje voor duur
geld aan studenten wordt verhuurd...

Foto (vlnr): Harrie, Tane, Thilo en Kim met Manu

Hoog tijd dus, om eens op bezoek te
gaan voor een kop thee... en een heel
prettig gesprek met Kim die de woning
in 2004 heeft gekocht. Maar wie zijn haar
huisgenoten? Dat zijn haar vriend Harrie
en de kinderen: Taro (11 jaar), Mena (9
jaar), Tane (3,5 jaar), Thilo (2 jaar) en
sinds drie maanden ook nog Manu die
tijdens mijn visite duidelijk laat horen dat
hij er ook is. En honger heeft.
Tijden veranderen: 17 jaar geleden kocht
Kim de woning voor haar zelf nadat
ze haar geboorteplaats Bladel de rug
had toegekeerd om van de vrijheid in
Eindhoven te genieten. Dat ze in onze
mooie Rochusbuurt is beland, was min
of meer toeval. “Ik vond de woning
heerlijk en besefte toen nog helemaal
niet hoe dicht deze bij het centrum lag.”
Dat herkende ik wel want tijdens mijn
eerste bezoek aan de wijk had ik dat ook
helemaal niet in de gaten. Kim weet nog
goed hoe het was toen ze de woning
voor het eerst zag: “Het was nogal
rommelig in de woning en mijn moeder

riep de hele tijd: daar moet je doorheen
kijken.” Dat is haar dus gelukt en sinds
deze tijd woont Kim in de Hoefkestraat,
wel met wat pauzes omdat ze eigenlijk
veel liever ergens dichtbij de natuur is
en verschillende keren in het buitenland
verbleef. Twee jaar geleden kwam ze
hier met haar gezin wonen, dus met haar
vriend Harrie en de kinderen.
Inmiddels zijn de twee al 3 jaar bezig
om in het kader van een CPO-project
zelf hun eigen stek te bouwen. CPO,
dat betekent collectief particulier
opdrachtgeverschap, een vorm van
sociale projectontwikkeling waarbij
toekomstige bewoners gezamenlijk
opdrachtgever zijn voor hun eigen
nieuwbouw-project. Ze willen dus wel
in Stratum blijven wonen, maar dan
verder buiten het centrum. “We hadden
gehoopt dat we nu al de sleutels van ons
nieuwe huis zouden krijgen, maar helaas.
Allerlei kinken in de kabel. Daarom zijn
we via Woonbedrijf nu actief op zoek
naar tijdelijke woonruimte in Eindhoven

Foto’s & tekst: Kay Sachse

of Aalst.” Ik snap het. Het is toch wel
een uitdaging (zoals je dat tegenwoordig
noemt) om met 5 kinderen in een woning
zonder tuin op ca. 100 m2 te wonen.

“5 kinderen thuis. En dat
met corona. En nog geen
einde in zicht. Hoe doe je
dat eigenlijk?”
Terwijl ik met mijn laptop op schoot
aan de eettafel zit thee te drinken, zijn
de twee oudste kinderen op bezoek bij
hun vader, Thilo ligt te slapen op zijn
kamer, Manu ligt knus bij mama in de
armen en Tane is druk bezig om een
kunstwerk voor mij te creëren. Kim kan
dus rustig vertellen: “We zijn goed in het
organiseren. De kinderen maken vaak
met vriendjes hun huiswerk online via
Teams. Een of twee keer per week gaan
we samen naar mijn ouders om lekker
buiten te spelen.”

Ik zit te denken aan de soms nogal
gespannen relatie met mijn broer.
“Gaat dat wel altijd goed samen?” Kim
glimlacht: “Nou, vier broers en één zus,
soms botst het, maar ze zijn ook heel
zorgzaam: de ouderen helpen met het
aankleden, jas, pakje. Ze zijn echt aan
elkaar gehecht. Natuurlijk ruziën ze
soms om speeltjes: ik was hiermee aan
het spelen!, roept de een dan. En dan
gaat het om een rammelaar”, verzucht
Kim.
En je vraagt je wellicht af als je dat
leest – tenminste ik vraag me dat af als
ik aan mijn eigen huishouden van Jan
Steen denk: Hoe hou je orde in zo’n
huis? “Oh, dat gaat best goed: iedereen
heeft zijn eigen plek en zijn eigen
spullen. Natuurlijk is speelgoed ooit een
cadeau voor een van hen geweest maar
inmiddels speelt er een ander mee. Ook
bij kleding kopen we niet alles nieuw in
de winkel: afdankertjes zijn nog goed te
dragen. Soms is het juist fijn om met zijn
allen door zakken kleren van vrienden

Terwijl ik aantekeningen maak, komt
Tane aanrennen: “Kay, wil je ook een
kaasje?” Hij straalt me aan, genietend
van de kaas in zijn mond. Wat een
zonneschijn! Inmiddels is Thilo ook
wakker en staat ons met grote ogen
aan te kijken. Hoog tijd dus voor het
fotomoment!!
“Ik vind de Rochusbuurt echt een fijne
wijk met mooie huizen – en een paar
gedrochten. Ik waardeer de wijk en zal
deze ook missen. Zeker ook de speeltuin.
Maar wij willen met de kinderen echt
naar meer ruimte. En meer groen.”
Dat begrijp ik. Terwijl ik beneden mijn
aantekeningen zit uit te werken, denk ik
erover na wie er dan wel boven ons komt
wonen, nu de bovenwoning is verkocht
en het 7-koppige gezin binnenkort zal
verhuizen. Zeker weer iemand met een
persoonlijk verhaal. Misschien zit ik
weldra bij de nieuwe bovenbuur op de
koffie.
Of misschien wel bij jou! Als je
me uitnodigt. Stuur dan een mail:
rochusnieuws@gmail.com.
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Oog voor
Detail

Proef met
slimme
camera’s
zeer
succesvol
Na een korte testperiode blijkt dat
de proef met het 40-tal slimme
camera’s om honden en hun
eigenaren te monitoren op het
al dan niet verwijderen van de
hondendrollen, zeer geslaagd is.

D

esondanks is een aantal verdachten
betrapt en deze hondeneigenaren
hebben ook bezoek gehad van het
RochusDroppingsTeam
(zie
ons
Facebook account). Met een goed
gesprek zijn de ‘daders’ ervan overtuigd
om bij elke uitlaatbeurt een zakje (plastic
of papier; keuze afhankelijk van het
klimaatontkenningsniveau) mee te
nemen en daadwerkelijk te gebruiken.
Om toch de enkele buurtbewoners
die geen ‘boodschap’ hebben aan de
geavanceerde Chinese technologie, te

Ingezonden
door
Trudy-An

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

overtuigen van hun asociale gedrag, is
hierboven een bloemlezing te zien van
de betrapte drollen, hun producenten
en de bazen op wie het bezoek van het
RochusDroppingsTeam geen effect
heeft gehad.

“En dat willen we ook
in onze huiskamer, de
Rochusbuurt.”
Goed, dit verhaal is natuurlijk over de
top. De getoonde bazen zijn deepfake
gezichten. Die mensen bestaan niet eens.
Wat wel bestaat zijn de achtergelaten
drollen, de honden en hun echte bazen.
En nu moet het Go-@#$%^&$#-me

een keer tot alle ASO hondenbezitters
in onze buurt eens doordringen dat de
POEP die hun hond noodzakelijkerwijs
achterlaat gewoon opgeruimd moet
worden.
Simpel zoals het is. Niemand, maar dan
ook niemand laat zijn eigen drol in zijn
woonkamer liggen. Nee, die drol wordt
netjes opgeruimd. En dat willen we ook
in onze huiskamer, de Rochusbuurt.
Dus als laatste waarschuwing: neem de
drol die je hond achterlaat mee. Heb
je plastic of papieren zakjes nodig?
Neem contact op met onze redactie. We
hebben er genoeg. En dit geldt ook voor
alle expats die geen Nederlands verstaan.
CLEAN UP THE POOP OF YOUR
DOG! WE CAN PROVIDE YOU
WITH DOG-POOP BAGS!
Ad

Een héle drukke baan VERSUS het
virus... in de Rochusbuurt.

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).

1

2

3

4

S

ommige mensen verliezen hun baan
door het heersende virus.
Sommige mensen zijn bang hun baan te
verliezen.
Sommige mensen hebben het wel héél
erg rustig.
Sommige mensen merken er niet zo veel
van. Maar...
Sommige mensen in de Rochusbuurt
hebben het juist nu héél druk...
Zo druk dat ze alleen ‘s nachts tijd
hebben hun afval weg te brengen...

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de exacte plekken.
Foto 1: Sint Rochusstraat 11 (of zo) | Foto 2: Hoefkestraat 72 | Foto 3: Hoefkestraat 18 | Foto 4: Hoefkestraat 50.
Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer nieuwe plekken voor je klaar om je
wijk te leren kennen en te ontdekken. Tot dan!
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Rochus
Culinair:
Polpettone
De feestdagen zijn achter de rug
en met alle maatregelen hebben we
ons meer dan ooit uitgesloofd in de
keuken. Al kan ik niet voor iedereen
spreken natuurlijk, want ook
gourmetten (laat iedereen zelf maar
lekker bakken) of thuis uit eten
(laat je favoriete restaurant maar
lekker bezorgen) waren populaire
invullingen van het kerstdiner.

H

oe dan ook is het in januari
tijd voor iets makkelijks. Iets
waarvoor je geen uren in de
keuken door hoeft te brengen en wat
makkelijk te combineren valt. Een gerecht
wat daar perfect voor in aanmerking
komt is het toch wel onderschatte
gehaktbrood. Super makkelijk. Je kunt
eindeloos variëren. Zowel koud als warm
te eten. Als lunch op de boterham, bij de
borrel of als diner. Bij een Pasta, salade
of zelfs een stamppot. Je kunt er echt
alle kanten mee op!
De variant die ik deel is de Italiaanse
variant, ook wel Polpettone genoemd.
Maar zoals gezegd, laat vooral je eigen
fantasie de vrije loop en maak er jouw
versie van. Deze variant gaat natuurlijk
prima samen met een simpele pasta of
Italiaanse salade maar kun je ook prima
combineren met een stamppot. Ook
dat laat ik allemaal lekker aan jou over.
Vergeet vooral niet om genoeg te maken
zodat je nog wat over hebt voor bij de
borrel of voor op brood.
Bon appetit, Niek

Ingrediënten
• 2 sneetjes witbrood
• 100 ml melk
• 100 g Mortadella
• 2 takjes peterselie
• 2 takjes basilicum
• 50 g pistachenootjes
• 50 g cashewnoten
• 600 g half-om-halfgehakt
• 2 eieren
• 50 g geraspte Pecorino Romano
• 50 g geraspte Parmezaanse kaas
• 100 g Mozzarella
• Olijfolie
De bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Snijd de korstjes van het brood en
week het brood circa 5 minuten in
de melk.
3. Snijd de mortadella en de kruiden
fijn.
4. Maal de pistache- en cashewnoten
fijn in de keukenmachine (of; doe
het in een stevige plastic zak en sla
fijn met een steelpan).
5. Meng het gehakt met het brood,
eieren, geraspte kaas, mortadella,
kruiden en de pistache- en cashewnoten.
6. Breng op smaak met een beetje zout
en versgemalen peper.
7. Snijd de mozzarella in kleine blokjes
en meng door het gehakt.
8. Schep het gehakt in de cakevorm,
duw goed aan (of; kneed het deeg
stevig tot een broodvorm op de
bakplaat).
9. Bak het gehaktbrood in de oven in
circa 45 minuten gaar.

Wijntip Bottle Shop
Voor de wijn gaan we natuurlijk naar
Italië. Welke wijn het beste combineert
met de Polpettone hangt natuurlijk ook
af van wat je erbij serveert. Zelf ging ik
voor een salade caprese en daar is een
fles Scaia Corvina de ideale begeleider
bij. Je proeft rood
fruit zoals bramen,
framboos en zwarte
bessen. De wijn heeft
een sappige frisheid
die goed combineert
met de tomaat in de
caprese. Door de
zachte tannines ook
een toegankelijke wijn
die prima in balans is
met de Polpettone.

• 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
Biertip Bottle Shop
Voor het bier moet je over het algemeen
niet in Italië zijn, al is een flesje Peroni
op een zonnige dag zeker geen straf. Het
bier zoeken we deze keer in Duitsland
en komen uit bij de Schneider
Hopfenweisse. Een smaakvol Duits
tarwebier wat door zijn hoppigheid een
beetje aandoet als een Imperial IPA.
Bitterheid en zoetheid
zijn mooi in balans
en gaan goed samen
met de Polpettone.
Daarnaast komt er
ook een fris zuurtje
terug in de hop en
hierdoor combineert
hij ook mooi met de
Caprese die ik bij de
Polpettone serveerde.

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

Buurtbestuur
Yolande Voskes		

tel: 06 23 70 27 30

Gijs van Stiphout

tel: 06 34 71 03 34

info@debuut-rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur
Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems

tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
5 en 19 januari | 2 en 16 februari

Joris Westerwoudt

tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com
Speeltuincommissie

Rochusbuurt (donderdag):
14 en 28 januari | 11 en 25 februari

Maartje van den Boogaard
Redactie Rochusnieuws

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
26 januari | 23 februari

rochusnieuws@gmail.com
Wijkagent
Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den

Foto: Jan Schevers

Who the
f*ck is
Carla?
Altijd met weerzin gekeken
naar verlichte hertjes, engeltjes
of kerststallen in voortuinen in
december. En dan word je ineens
benaderd door iemand die maar
liefst de hele straat in het licht wil
zetten!

Oké dan maar, maar dan moet ook de
meerderheid van de straat mee doen.
Nog geen drie dagen later: ‘Ja hoor,
(bijna) iedereen doet mee! Als we iets
duurdere spullen aanschaffen wordt het
echter wel iets mooier en degelijker, het
moet immers tegen een stootje kunnen’.
Vooruit dan maar.
Op vrijdag rijdt er een hoogwerker door de
straat: zie je wel dat door die nieuwbouw
de straat regelmatig afgesloten moet
worden. Totdat ze opeens ook bij de
Buut voor de deur staan: ‘of we even een
elektriciteitsaansluiting aan de andere
kant van het dak kunnen leveren’; zo
gezegd zo gedaan. Binnen een paar
uurtjes is het hele stuk straat in het licht
gezet. De volgende dag volgen de timers
en daarna is dit stukje Rochusstraat in
de meest duistere periode van het jaar
omgetoverd in het perfecte ‘Charles
Dickens’- decor. Ik betrap me erop dat ik
het toch wel erg leuk vind om ’s-avonds
door dit straatje te fietsen.

De reacties zijn allemaal uitgelaten: van
geweldig tot waarom alleen maar in dat
stukje Rochusstraat?

Rochusbuurt (donderdag):
7 januari | 4 februari

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers, Rochusbuurt
Koen van Grinsven

tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Ophalen oud papier (woensdag):
6 en 20 januari | 3 en 17 februari

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop

Desgevraagd zegt ze: iedereen is welkom;
ze kunnen van mij alle informatie krijgen
maar ik ga dit echt niet in de hele buurt
organiseren. Gelijk heeft ze, niet alles
hoeft aangedragen te worden.

“Of we even een
elektriciteitsaansluiting
aan de andere kant van
het dak kunnen leveren.”
Dus als er meer straten zijn die volgend
jaar aan willen sluiten, meld je dan bij
de Rochusbuurtvereniging. Wij weten
immers wie Carla is!
Het Rochusbestuur

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

ROCHUSNIEUWS

Buurt-info
www.debuut-rochusbuurt.nl

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

NO.178

tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl
Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel: 14040

Aanleveren
kopij
In maart verschijnt nummer 179
van deze buurtkrant!

H

eeft u daarvoor kopij, leuke tips
of mooie foto’s? Of moet er iets
van uw hart? Wij ontvangen het heel
graag. U kunt uw bijdrage tot en met
vrijdag 12 maart mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com of geef de
bijdrage af bij Hoefkestraat 12.

Helaas
geen
agenda,
maar wat
als je je
verveelt?
Dan ga je
op bezoek
bij de Buut
voor een
glaasje
limonade!
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KIDSREDACTIE OVER ETEN
KaasStengels

Door Madee

KidsTalk
Wie ben je?

CakePops

Ian Tudor

Door Cato

Hoe oud ben je?

7 jaar
Ingrediënten:

Omdat er vanwege Corona tijd over is,

Wie zijn je ouders,

500 gram geraspte kaas, wat voor

kan je andere leuke dingen doen. Zoals

zusjes of broertjes?

maakt niet uit | Bladerdeeg | Zout en

... bakken! Bijvoorbeeld cakepops.

Bakgerei: een oven op 200 graden

Daarvoor heb je nodig:

Jay, mama
Adina en
papa Dragos

Dit moet je doen:

Kant en klare cake, kun je bv bij de

Naar welke school

•

Als eerst snij je de plakjes

Jumbo kopen | glazuur | smelt chocola

en klas ga je?

bladerdeeg (in 1 plak bladerdeel 6

sateprikkers | sprinkels.

De Hasselbraam groep 4

peper

dingen)
•
•
•

Wat is je lievelings-

Daarna strooi je de kaas over alle

Stap 1: verkruimel de cake helemaal, er

Les:

plakjes

mag niks over zijn.

Snappet rekenen

Dan pak je 2 plakjes en draai je de

Stap 2: Doe het glazuur in een kommetje

Eten:		

plakjes als een spiraal

met heel warm water voor 5 minuten.

Doe de plakjes 10 minuten in de

Stap

Poffertjes
Oliebollen
Frietjes

doe

het

glazuur

bij

de

verkruimelde cake.

oven
•

3:

Stap 4: nu met je handen

Als ze uit de oven zijn,

kneden

doe je er wat zout

en

maak

bolletjes.

en peper over

Italië
Snoep:		

Stap 5: de bolletjes

heen

Vakantieland:

gaan 1 à 2 uur in

Lolly
Haribo

En VWALLA!

de vriezer.

Kleur:

Daar zijn je

Stap 6: smelt de

Blauw

kaasstengels!

chocola, daarna

Dier:

de bolletjes uit

Panter

Mega
Vega

de vriezer in de
chocola dopen met
een sateprikker.

Door Puk

en laten drogen. Yammie!

1.

Lasagne met 3 groenten; spinazie,
aubergine en courgette.

2.

Kruidige bloemkoolcurry en peper

3.

Falafel met kikkererwten en
Risotto met paddenstoelen (echte

FastFood

Goede eigenschap is dat ik
volhardend ben
Slechte eigenschap is dat ik soms
te eigenwijs ben

Bekende fastfood restaurants:
•

5.

Ratatouille

6.

Pastaschotel met boerenkoolpesto

•

en gorgonzola
7.
8.

MacDonalds: veel soorten burgers.

Van welke muziek hou je?

Dunne frietjes met veel zout.

Rockmuziek

Burger

King:

lijkt

veel

op

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?

MacDonalds, maar hun ijsjes vind

Ja

ik lekkerder.

Waarom?

Hartige taart met tomaat en

•

KFC: draait om kip. Heeeel veel kip.

basilicum

•

Subway: je kan je eigen broodje

Omdat voor mijn
huis is er een speeltuin

helemaal zelf samenstellen.

Wat wil je later worden?

Tajine met pompoen, zoete
aardappel en feta

9.

Wat zijn je hobby’s?

Wat is een goede/slechte eigenschap?

Door Ninne

een aanrader)

Pesten en belletje lellen
Tekenen, gamen
en hockeyen

hummus
4.

Draken
Waaraan heb je een hekel?

Stap 7: sprinkels erop

Top 10 meest bekende
vegetarische gerechten:

Tv-programma:

Gevulde paprika

10. Pittige Enchilada’s met mais

•

Stap us in! De friettent die iedereen

Bioloog

wel

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

kent!!!

Met

(vind

ik)

de

lekkerste frietjes die er bestaan!!!

Jay Tudor

