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De 20e Dutch Design Week vindt dit 
jaar plaats van 16 t/m 24 oktober. 
Voorlopig hebben we die periode 
beschikbaar gehouden in de agenda 
van de Buut. 

In de Rochusbuurt (o.a. Tuinstraat) 
wonen bijvoorbeeld veel studenten 
van de Design Academy, en 
misschien zijn er ook nog wel 

wat afgestudeerden blijven hangen. 
Wij zouden het leuk vinden als enkele 
designers hun talenten zouden willen 
tonen in de Buut tijdens de DDW 2021. 

We hebben ons dan ook bij de organisatie 
van de DDW aangemeld als mogelijke 
locatie voor een kleine tentoonstelling 
van het werk van één of  enkele 
designers. Bij onze keuze voor designers 
gaat onze voorkeur uit naar bewoners 
van de Rochusbuurt. De huiskamer kan 
dan gebruikt worden om bezoekers te 
verwelkomen, al dan niet met een drankje. 
Het lokaaltje kunnen de deelnemers naar 
eigen inzicht inrichten om hun werk te 
tonen en/of  toe te lichten (audiovisuele 
apparatuur aanwezig). 
Voorlopig staat de inschrijving open 
tot 31 juli. Voor meer informatie: 
rochusbuurthuis@gmail.com zie ook: 
www.debuut-rochusbuurt.nl.

Kortom: designers gezocht!

DDW 2021 in 
de buu(r)t? Buurtbank!?

Met dank aan Albert 
van der Grinten die 

dit bankje gemaakt heeft en 
cadeau heeft gedaan aan De 
Buu(r)t! 

En dank aan Kimberley 
van den Boogaard die hier 
een prachtig gedicht over 
schreef! 

Komt allen en zit (zon van 
09.00 tot 18.00 uur)!

Uiteraard hopen we dat er vanaf  
deze zomer wel weer activiteiten 
plaats kunnen  vinden. In mei 

startten we met de plantenbeurs en ook 
buut-vrij kan hopelijk weer van start 
gaan na de zomervakantie. 
Voor de overige activiteiten, zoeken 
we vrijwilligers die alleen of  met een 
groepje iets willen organiseren. Dit kan 
een bekende activiteit zijn, zoals de 
rommelmarkt of  de sinterklaasviering 
of  juist een nieuwe activiteit. Kortom, 
er is veel mogelijk. We horen graag 
nieuwe ideeën en verwelkomen jullie 
daar graag bij. Stuur je reactie naar 
rochusbuurthuis@gmail.com. 
Het buurthuis is er gelukkig helemaal 
klaar voor en wij ook. Hopelijk tot snel!

Back to Buu(r)t
Het zal voor jullie geen verassing 
zijn dat in 2020 en het eerste 
half  jaar van 2021 minder buurt-
activiteiten georganiseerd konden 
worden door regelgeving.

‘Het RochusBankje’

Zomaar,
midden in de wijk.
Zomaar,
ergens in een straat.
Zomaar,
op de stoep,
langs De Buut.

Een bankje, 
neergezet,
door de buurt,
voor de buurt.
Even zitten,
even kletsen
even rusten,
even lezen,
bij onze minibieb.

Kimberley



ROCHUSNIEUWS2 3ROCHUSNIEUWSMEI - JUNI 2021 NO.180NO.180 MEI - JUNI 2021

Colofon

Inhoud
DDW en Buu(r)tBank
Back to Buu(r)t
De Oude Sint Joris
Natuurlijk leven
Op bezoek bij ... Hero
Veren & Zeuren
Oog voor detail
Onze Eeuwelingen
Wat is oud?
Rochus Culinair
WIJeindhoven
Afvalkalender & Buurtinfo
KidsRedactie
KidsTalk

1
1
2
3

4-5
6
7

8-9
10-11

12
14
15
16
16

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 st. in de Rochusbuurt.

Redactie:
Ad, 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.

Foto’s en tekst: Kay Sachse

Ik ben dol op de natuur. Altijd 
al geweest. Toen ik ernstig ziek 
werd voelde ik de lokroep van 
mijn lichaam zingen: je moet in 
de natuur gaan wonen, je moet 
terug naar echte natuur.

Ik wist niet waarom ik dit gevoel 
kreeg, maar nu ik meer van de 
wetenschap achter ME weet, kan ik 
dit gevoel een stuk beter verklaren. 

Bij ME is namelijk het zenuwstelsel van 
slag. Ons zenuwstelsel staat telkens in de 
‘aan’ stand en we komen nauwelijks in de 
herstelstand. Ons lichaam is dus telkens 
overactief  en kan niet goed herstellen 
van inspanning. Het is dus niet vreemd 
dat ons lichaam snakt naar rust en herstel 
en laat de natuur nou net dat effect 
hebben op ons mensen. 

Probleempje is dat dat helaas alleen echt 
goed werkt als het zenuwstelsel niet door 
andere factoren weer telkens opgejaagd 
wordt. Je voelt ‘m al aankomen: ik 
won de jackpot, die factoren zijn er. 
Zo hebben mensen met ME vaak een 
overactief  immuunsysteem. Het lichaam 
is continue bezig met ‘iets’ te bestrijden 
en dat kost bakken met energie. Het 
vermoeden in de wetenschap is dat het 
immuunsysteem ergens door getriggerd 

is geraakt, vaak is dit een virus. Waar 
het immuunsysteem normaal gesproken 
weer afslaat als het virus bestreden is, 
gebeurt dit bij ME niet.
 
Kortom, wat moet je met zo’n lijf  dat 
snakt naar rust maar waarin de brand 
niet geblust kan worden die het ziek zijn 
veroorzaakt? Dan moet je zoeken naar 
‘zoveel als mogelijk’. Zoveel als mogelijk 
rust zoeken daagt mij uit om te zoeken 
naar meer natuurlijke manieren van 
leven waarin die rust te vinden is. Daar 
blijkt heel veel in te vinden: voeding, 
aardingslakens, meditatie, waterfilters, 
yoga, dagritme, mezelf  verbonden 
voelen met anderen en nog veeeeel meer. 
Toch zit het vaak in de kleine beetjes die 
allemaal optellen bij elkaar. 

Iets waar ik bijzonder van kan genieten 
is de gevel- en boomtuintjes actie. 
De gemeente probeert het aanleggen 
hiervan te stimuleren zodat er meer 
groen komt in de stad. Want zeg nou zelf, 
net als mijn lichaam is onze wereld ook 
aardig uit balans. Elke balans die daarin 
wordt hersteld voelt voor mij heerlijk 
want die brengt mij weer dichter bij mijn 
eigen natuur. Het leuke is ook: ik zie in 
onze straatapp dat er samen nagedacht, 
samen gepland en samen uitgevoerd 
wordt. Goed voor de gevoelens van 
verbondenheid. Ik woon dan wel niet 
in die oernatuur waar mijn lichaam om 
vraagt, maar er zijn toch zeker stukjes 
van aanwezig. Je snapt, ik kan iedereen 
aanraden mee te doen met deze actie. Go 
buurtbewoners go!               Marijke

Intussen wordt de Geldropseweg 
verbouwd. Mensen in de Willem-
straten (van Horne en van 
Millenberch) hebben te maken 

met afsluitingen, buurtbewoners in 
de Sint- en Pastoorstraten (Rochus en 
Dijkmans) zullen daar nog mee te maken 
krijgen. Uiteindelijk wordt het mooier 
dan het was! Aan het begin van de 
Geldropseweg, vanaf  de Hertogstraat, 
kun je al een beetje zien hoe het wordt.
Mij viel op dat in de vorige editie van het 
Rochusnieuws een advertentie stond van 
café “De oude Sint Joris”. Het café in 
mijn straat is al een jaar dicht, eerst op last 
van de burgemeester vanwege openlijk 
geweld tegen een persoon in het café. 
Ook is daardoor de horecavergunning 
ingetrokken.
Het is niet altijd zo geweest. Ik wil even 
terugkijken naar al het mooie dat het 
café heeft gebracht aan Eindhoven en 
de Rochusbuurt. Als een van de oudste 
cafés van Eindhoven werd het café vanaf  
1960 uitgebaat door de in december 
overleden kastelein Jan Denis. Het bier 
was er goedkoop, vanwege de door 
hem ingevoerde bierkaarten, waardoor 
het een grote aantrekkingskracht had 
op jongeren en studenten uit heel de 

De lente is vandaag begonnen, 
28 mei. Ze is een beetje laat! Het 
sneeuwde begin mei, weet U het 
nog? En de corona-toestanden 
hielden aan. We mochten niets 
en niets was open. Langzaamaan 
worden de maatregelen om de 
corona-pandemie in te dammen 
versoepeld. Ik ben zelf  nu één keer 
ingeënt en dat geeft wat rust.

stad. Ook was er alijd veel te doen, 
zoals darten, biljarten, concerten af  en 
toe, feesten achter in de zaal, toneel en 
meer. Er was altijd ruimte voor een goed 
gesprek aan de toog. Jan was kastelein 
in hart en nieren en kon met iedereen 
overweg.
Vanaf  1988 tot 2005 werd het café 
gerund door They van de Voort, die 
er de bijnaam “Bij They en Ontij” aan 
gaf. Het café was ook in die tijd bekend 
en geliefd in heel de stad. Ook They 
was een horecaman pur sang. They is 
vorige week, helaas, na een kort ziekbed, 
plotseling overleden. Mijn condoleances 
aan zijn familie en vrienden.
Na They hebben diverse uitbaters 
geprobeerd om café “De Oude Sint 
Joris” overeind te houden. Verminderde 
belangstelling van klanten voor uitgaan 
in het algemeen en het rookverbod 
in cafés bemoeilijkten dat. Er waren 
wekelijks druk bezochte muziekavonden, 
waar muzikanten uit de buurt op konden 
treden, maar de rest van de week werd het 
langzaam steeds stiller. Niets treuriger 
dan een groot leeg café...
Een café in een woonwijk staat altijd op 
gespannen voet met de omwonenden, 
want er is altijd enige overlast, maar er 
werd steeds gepraat met de buurt om die 
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Na de gebeurtenis van vorig jaar, 
waardoor het café dicht moest, lijkt het 
niet waarschijnlijk dat het ooit weer als 
café open gaat. Oude tijden gaan niet 
meer herleven. Sommigen zullen daar 
blij mee zijn, maar ik vind het zelf  vooral 
erg jammer. Het was een bijzonder café, 
waar ik enkel goede herinneringen aan 
heb!       Chris

Natuurlijk 
leven

Boomtuintje in de Hoefkestraat

De Oude 
Sint Joris
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+ 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.

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.

Van Utrecht naar Eindhoven 
- nog eentje! Misschien 
weet je het nog: onlangs 
was ik op bezoek bij mijn 

bovenburen. En dat waren er een 
heleboel: Kim, Harrie, Taro, Mena, 
Tane, Thilo en Manu – allemaal in een 
bovenwoning uit de jaren 30. Maar tijden 
veranderen, en bovenburen ook. Terwijl 
Kim en haar gezin druk bezig is met 
bouwplannen buiten onze wijk, telt onze 
wijk inmiddels wederom een nieuwe 
aanwinst: Hero uit Utrecht heeft de fraaie 
woning boven mij gekocht. Utrecht? Dat 
hadden we toch al!! Inderdaad, afgelopen 
najaar was ik nog bij de ex-Utrechtenaren 
Marloes en Tommie die nu in de 
Rochusstraat wonen. En de laatste keer 
was ik bij Gerdine uit Oudewater – ook 
al in de buurt van Utrecht. Jongens, we 
zijn blijkbaar in trek! Of  is het gewoon 
eraan te wijten dat er hier een paar grote 
werkgevers in de omgeving zitten?

Werken in corona-tijden
Dus pak ik mijn mondkapje en mijn laptop 
om Hero eens flink te ondervragen. 

Foto & Tekst: Kay Sachse

Kay op 
bezoek 

bij ... 
Hero

jaar in China. Nadat ik de baan heb 
gekregen, ben ik op Funda gaan kijken 
wat er in Eindhoven te koop is.” Volgens 
mij kennen we allemaal een beetje wat 
er nu komt want iedereen waarmee ik 
de afgelopen maanden heb gesproken, 
vertelde me dat het zo lastig is om in 
Eindhoven woonruimte te vinden. En als 
je dan ook nog uit een andere stad komt, 
wordt het extra lastig om iets te vinden. 
Zeker als er ook nog een pandemie is.

“Ik was dus ergens in het Zuidwesten van 
de stad bij een woning aan het kijken.” 
“Zuidwesten? Bedoel je Gestel?” “Ja”, 
zegt Hero aarzelend. Ik zei toch dat het 
lastig is om een woning te vinden, als je 
de stad amper kent. “Maar toen zag ik 
deze bovenwoning op Funda. En was 
meteen verkocht!” De woning echter 
niet meteen. “De andere woning (die 
in Gestel dus) zag er nogal eentonig 
uit maar deze was in een mooie straat 
en buurt. Wat een hoop verschillende 
woningen en huizen met een authentiek 
karakter zie je in de Rochusbuurt.” Wie 
van ons zal het met dit assessment van 

Inmiddels is het boven mij ook een stuk 
rustiger geworden; het scheelt toch als 
je één bovenbuurman hebt in plaats van 
zeven bovenburen, vooral als het om 
bovenkinderen gaat. En Hero heeft dan 
ook nog een drukke baan. Inderdaad, 
bij de grote chipmachineproducent 
uit Veldhoven. Maar hij is er nog niet 
zo vaak geweest, vertelt ie: “Vanwege 
corona geldt het advies: werk zo veel 
mogelijk thuis. Ik ken dus nog maar heel 
weinig van mijn nieuwe collega’s. Ik ben 
ongeveer een jaar geleden begonnen te 
werken bij ASML maar kom vanwege 
de corona-regels amper in Veldhoven.” 
Dus eigenlijk een baan zonder te weten 
met wie en hoe je eigenlijk samenwerkt, 
denk ik. En hoe(-zo) kies je dan voor 
Eindhoven als woonplaats?

Via Funda naar de Rochusbuurt
“Als je zo’n baan vindt, dan wil je toch je 
eigen plek in de buurt hebben. Bovendien 
studeert mijn broertje ook in Eindhoven. 
Ik heb van tevoren bedrijfskunde en 
economie in Groningen gestudeerd. 
Ernaast was ik tijdens mijn studie 2 

Hero niet eens zijn. “Ik ging dus de 
makelaar bellen, zeker 10 keer om de 
woning te zien en meteen naderhand een 
bod uit te brengen waarmee ik een echte 
kans zou maken.” En dat is gelukt!

Thuis en onderweg
“Sinds 1 maart woon ik nu hier op de 
Hoefkestraat. En ik vind de locatie 
van de woning heerlijk: ’s ochtends ga 
ik hardlopen in het Stadswandelpark 
en de Genneper Parken.” Ik slik een 
beetje…. een echte sportieveling, denk 
ik want toen ik bij hem op de koffie ben, 
is Hero net terug van de sportschool. 
Jeetje, en ik vind me al sportief  als ik 
met de hond een blokje om heb gelopen. 
(Maar ik dwaal af, volgens mij.) Na het 
werk in Veldhoven gaat ie ook al met 
de fiets. Daarom heeft Hero ook geen 
parkeerplaats voor de deur nodig.

De buurt verkennen
“Ondanks corona leer ik de buurt stukje 
bij beetje beter kennen. Ik kook elke 
dag zodat ik de supermarkten beter 
ken dan de leverservices van allerlei 
eettentjes. Wist je dat je bij de Poolse 
Supermarkt ’s ochtends al terecht kunt 
op een feestdag als Hemelvaart?” Weer 
iets geleerd. De Jumbo gaat dan immers 
pas rond de middag open. Andere verse 
producten haalt Hero graag bij een Toko 
bij het PSV stadion. “Ik ben winkels nog 
aan het ontdekken. Er is zo veel in de 
buurt maar vanwege de corona is het 
vooral lastig om contacten te leggen. 
En mensen te leren kennen. Dat komt 
zeker nog allemaal als de lockdown 
eindelijk voorbij is. Bovendien is er 
nog een hoop te doen: mijn vriend en 
ik willen de plinten en deuren afwerken, 
de hele woning verduurzamen maar 
vooral genieten van de Rochusbuurt en 
Eindhoven.”

Wederom een fijn gesprek met mijn 
nieuwe buurman. Wie weet wie ik de 
volgende keer zal tegenkomen. Iemand 
die al decennialang in de buurt woont? 
Jou misschien? 

Stuur me dan een uitnodiging via 
rochusnieuws@gmail.com.
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

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 vind je onder aan 
de pagina.         De Redactie

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de exacte plekken. 
Foto 1: Pastoor Dijkmansstraat 3 | Foto 2: Sint Jorislaan 70 | Foto 3: Tuinstraat 4 | Foto 4: Jan van Schoonvorststraat 9. 
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!

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

3 4

1 2

Denk maar aan de prikkelende 
columns van Bregje die helaas 
ons ontvallen is na vele jaren 

de kar getrokken te hebben. Lezer, 
schrik niet, zij is in blakende gezondheid 
en heeft er na die tropenjaren gewoon 
een redactionele punt achter gezet. Dan 
Kay, onze snelle social interest reporter. 
Lief, leed en de middenstand in de 
Rochusbuurt zijn zijn ding. Esther, de 
spil waar alles omdraait. De moederkloek 
(of  is de dikke man nu verkeerd bezig?) 
die iedereen bij elkaar houdt, de 
krant in elkaar zet en regelmatig onze 
snottebellen en billen afveegt. Chris, de 
man van het optimisme in onze buurt. 

Gewoon mensen in het zonnetje zetten. 
Dat kan Chris als geen ander. Frans, 
onze historicus die even geniet van zijn 
welverdiende rust. Dan Marcel, onze 
rationele beschouwer, de analyticus. 
Geef  hem een probleem en het wordt 
ontrafeld. Marijke, de vaste columnist. 
Eerst dacht de dikke man: wat krijgen 
we nou? ME dat is toch iets tegen 
mensen die teveel op het Museumplein 
demonstreren. Maar nee, Marijke schrijft 
op een persoonlijke manier over haar 
leven. Kun je toch nog veel van leren 
hoe je ondanks tegenslag, je de wereld 
tegemoet kunt treden. En last but not 
least Niek met zijn heerlijke recepten, 
Jonnie Boer (Librije) waardig. Niek is 

“Potverdorie. Brieven, 
e-mails, posts op 

Facebook wil de dikke 
man zien.”

Eigenlijk zijn we best wel 
goed. Wie? vraagt u zich 
af. Wel, de mensen die het 
Rochusnieuws maken. Een 
verzameling individuen die 
zeker de afgelopen maanden 
gescheiden van elkaar (met 
Whatsapp) de fantastische 
inhoud van de buurtkrant 
hebben gefabriceerd.

Veren & 
zeuren

trouwens aardig op weg om zich voor 
de dikke mannen club te kandideren.  
Tsjonge, tsjonge. 

Waar vind je nu zo’n combinatie van 
creativiteit en intellect samengebald 
in een buurtkrant. Vrij Nederland en 
De Groene kunnen er een puntje aan 
zuigen. Daar mag u als buurtbewoner 
wel eens meer waardering voor hebben. 
Potverdorie. Brieven, e-mails, posts op 
Facebook wil de dikke man zien. Het 
geeft niet wat de inhoud is (nou ja, liever 

geen verzoeken voor erotisch getinte 
afspraken met de dikke man, alhoewel, 
zijn telefoonnummer is (06 ........ ). 
Positieve of  negatieve reacties, het maakt 
niet uit. Maar laat blijken dat jullie, lezers, 
leven en geen zombies zijn. Actie, actie 
graag. Dat moet toch kunnen in een buurt 
waar zelfstandigen zonder personeel, 
havisten, hbo’ers, bakfietsmoeders, 
lease-autorijders, bejaarden, flex-woners, 
gewone burgerij en die ene intellectueel 
zich thuis voelen.

O ja, nog even terugkomend op de 
verkiezingen. Is de Rochusbuurt een 
politiek stabiele buurt? Ja, zo te zien 
wel. In de grafiek zie je dat er t.o.v. TK 
2017 niet veel is veranderd. Misschien 
iets meer wappies in de wijk. Wellicht 
toch maar een bouwstop gaan regelen 
in onze buurt. Het nieuwe volk is niet 
zo betrouwbaar als de dikke man dacht. 
Gewoon cancellen die hap.

PS Gekwetst
Onlangs gebeurde er iets bij de 
vissenkom. Daarin zwemt een goudvis. 
Nu moet ik zeggen, het is wel een grote 
vis en als je bij de kom gaat staan dan 
kwispelt tie met zijn staart en drukt zijn 
neus tegen het raampje om te bedelen 
voor wat vissenvoer. En dan staat J. ook 
een keer bij de vissenkom en ze denkt: 
kom, laat ik eens een dierenvriend zijn en 
terwijl ze wat voer in de kom doet zegt 
ze:  ‘ja ja, jij bent ook een dikzak hè, net 
als je baasje’. Dan voel je je wel gekwetst. 

De dikke man
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“Maar het 
kadaster liegt 

niet en dus is het 
feest, ons huis is 
een eeuw oud!”

Onze
Eeuwelingen
Tijdens een 
bestuursvergadering gaat het 
over het huis dat gesloopt 
is aan de Geldropseweg. We 
vragen ons af  wanneer dat 
huisje zou zijn gebouwd en zo 
belanden we op de website van 
het kadaster! Misschien wat 
wereldvreemd maar ik had daar 
nog nooit op gekeken en zo 
ging er dus een wereld voor mij 
open! 

Na het huis op de Geldropseweg 
opgezocht te hebben ga ik 
natuurlijk al snel naar mijn 

eigen huis en wat blijkt… exact 100 jaar 
oud!

Kadaster
Ik was ervan overtuigd dat ons huis uit 
1930 kwam, dit zou natuurlijk heel goed 
“makelaarstaal” kunnen zijn geweest 
(“een authentieke jaren 30 woning”) 
maar toch weet ik zeker dat ik destijds 
ergens 1930 heb gezien. Maar “het 
kadaster liegt niet” (?) denk ik nog en 
dus is het feest, ons huis is een eeuw oud!
Diezelfde avond ga ik op de website van 
het kadaster de hele buurt door en maak 
ik een overzicht van onze eeuwelingen 
en tevens van de huizen die eerder een 
feestje te vieren hadden maar nooit in de 
schijnwerpers hebben gestaan!

Stadsarchief
Toch is er bij een aantal huizen twijfel 
en als ik Frans (ook wel bekend als Fl 
SanRagel/ FSR in het Rochusnieuws) 
tegenkom laat ik mijn lijstje zien en 
uiteraard kan hij het niet laten om tóch 
nog één en ander na te zoeken! Al vrij 
snel ligt er in de Buut een lijstje voor mij 
met enkele kanttekeningen gebaseerd op 
het streek archief, bouwvergunningen uit 
het stadsarchief  (tegenwoordig RHCe) 
en het kadaster van vóór 1900. 

Zo blijken een aantal huizen aanzienlijk 
ouder dan dat het kadaster vermeldt 
maar de huizen uit 1921 lijken over 
het algemeen te kloppen en dús reden 
genoeg om deze huizen in het zonnetje 
(lees: in the picture) te zetten! 100 jaar, 
van harte!!
Mocht jouw huis hier nou onterecht 
bij staan of  denk je dat jouw huis hier 
onterecht ontbreekt? Schrijf  dan in 
het volgende Rochusnieuws een stukje 
waarom ook jouw huis bij de eeuwelingen 
hoort (of  juist niet)! 

Groeten, Yolande



ROCHUSNIEUWS10 11ROCHUSNIEUWSMEI - JUNI 2021 NO.180NO.180 MEI - JUNI 2021

In dat jaar vinden we op zijn 
best de randjes van een latere 
Rochusbuurt: binnen de hoek 
tussen de (Stratumse) Dijk en een 

straat richting Voorterweg (nu begin 
Geldropseweg). Langs de Dijk staan 
villa’s van welgestelde Eindhovenaren. 
Aan de Geldropseweg staan enkele 
rijtjes beduidend kleinere woninkjes. 
Langs de zuidrand van de buurt loopt 
een Kerkstraat met (aan de overkant) een 
middeleeuws kerkje.
Echt binnen de huidige buurt zijn we 
snel uitgekeken: nabij de Kerkstraat ligt 
een boerderijtje (ongeveer bij de huidige 
dierenarts) en van het paadje daarlangs 
mag u de huidige straatnaam zelf  raden. 
Bij dat hoeveke hoort op enige afstand 
nog een huis ter hoogte van de huidige 
fabrieksschoorsteen. Verder is er nog 
een pad vanaf  de Dijk met een drietal 
aaneengebouwde panden, naar de 
eigenaar ervan het “straatje van Jan van 
Hout” genoemd: het heel vroege begin 

van de latere Rochusstraat. Verder is het 
akkers en weilanden wat de klok slaat. 
En van de genoemde bouwsels staat er 
inmiddels geen enkel meer.

Voor zover bekend is het oudste 
nog staande pand “Meerhoff  
prentenkabinet” aan de Dijk (1835). 
Ook het aangrenzende stukje Dijk is nog 
vrij oud. Van 1843 dateert “Strauss” aan 
de Kerkstraat (huidige Jorislaan).
Het echte bouwen komt in de jaren 
tachtig van die eeuw “van de grond” 
door toenemende werkgelegenheid en 
bevolkingsomvang. Uit die tijd stamt 
het (even) begin van de Hoefkestraat, 
evenals de (oneven) overkant plus 
Hoefkedwarsstraat en Rochushofje, 
maar die zijn alweer verdwenen. Dan 
hebben we het dus over 130 jaar.

Kortom, eeuwelingen zijn dan wel niet 
de senioren van de buurt, maar toch 
respectabel aanwezig.

PS
Jaartallen zijn ietwat betrekkelijk: een 
bouwvergunningnummer toekennen 
gaat vooraf  aan de verlening, gaat 
vooraf  aan de bouw/oplevering, gaat 
vooraf  aan het kadaster-”veldwerk” aan 
het bestaande object, gaat vooraf  aan het 
officieel registreren in een “dienstjaar”. 
Een verschil van 1 of  2 jaar tussen die 
uitersten kan er dus al gauw zijn. Ergens 
daartussen zit het 
pannenbier!
FSR

Wat is oud? 
Oude bebouwing in de 
Rochusbuurt, is een eeuw oud? 
Betrouwbare en exacte informatie 
begint in 1832 met het nieuwe 
kadaster van het bijna even nieuwe 
koninkrijk. Dat is dus minder dan 
twee eeuwen geleden. 

“Eeuwelingen 
zijn dan wel niet 
de senioren van 
de buurt, maar 

toch respectabel 
aanwezig!”
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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!

Op het moment van schrijven 
lijkt het voorjaar echter 
toch echt los te barsten. 
Met de zon in mijn bol ga 

ik dus opnieuw voor een gerecht dat past 
bij deze tijd van het jaar. Al snel kom ik 
dan uit in de Italiaanse keuken. Toch wel 
mijn favoriet. De vaak simpele gerechten 
die echt draaien om de kwaliteit van de 
ingrediënten spreken mij erg aan. Geniaal 
in alle eenvoud dus. Een voorbeeld van 
zo’n gerecht is Panzanella. Een salade op 
basis van brood met als hoofdgedachte 

In de vorige editie van het 
Rochusnieuws deelde ik een 
echt voorjaarsgerecht met jullie. 
Wellicht was het de goden 
verzoeken, want nadien was het 
slechts tussen de buien door af  
en toe droog.

“weggooien is zonde”. Panzanella is 
dan ook ontstaan in de arme Italiaanse 
keuken. Daarbij moet ik opmerken dat 
arm in deze wijst op de financiële situatie 
van de mensen en zeker niet op hun 
passie voor lekker eten noch de kwaliteit 
van hun kookkunsten. Het is dan ook 
verbluffend hoe lekker zoiets simpels 
als een broodsalade kan zijn. Brood dus 
als hoofdingrediënt waarbij het brood 
allemaal heerlijke smaken absorbeert. 
Gooi oud brood dus niet richting de 
eendjes, maar trakteer jezelf  eens op dit 
mooie gerecht.

Buon appetito, Niek

Ingrediënten voor 4 personen
• Ongeveer 500 gram oud brood
• 400 gram tomaten
• 2 aubergines
• 2 paprika’s
• Verse basilicum
• 4 burrata
• Goede kwaliteit olijflie
• Rozemarijn
• Grof  zeezout
• 1 citroen

Bereiding
1. Snijd het brood in grove stukken 

en bak in een koekenpan met wat 
olijfolie, zout en peper knapperig 
en bruin en zet apart in een mooie 
grote kom of  schaal;

2. Snijd ondertussen de rozemarijn fijn 
(of  kneus met een vijzel) en meng 
met de olijfolie en zeezout;

3. Snijd de aubergine en paprika 
beide in blokjes en fruit ongeveer 
8 minuten aan in een hapjespan en 
kruid met zout en peper;

4. Snijd ondertussen de tomaten in 
grove stukken en pluk de blaadjes 
basilicum;

5. Voeg de gebakken groenten en 
basilicum toe aan het brood en 
meng goed door elkaar;

6. Meng daarna ook de tomaat 
voorzichtig door de salade en breng 

Bier- en wijntip van de Bottleshop
We hebben even staan zoeken, want 
de tomaat in het gerecht mag iets fris 
hebben echter moeten er ook wel mooie 
volle smaken tegenover de burrata en het 
brood staan. 
Zowel het bier als de wijn waar we op 
uit kwamen hebben het beide in zich. 
De witte wijn die lekker samen gaat 
met deze panzanella is Blanc Mariner. 
Een combi van xarel-lo en chardonnay. 
Xarel-lo is de druif  waar ook cava van 
gemaakt wordt en deze brengt dus een 
mooie frisheid met wit fruit zoals appel 
en peer. De chardonnay zorgt voor dat 
beetje extra diepgang en kruidigheid.

Voor het bier kwamen we uit op Gajes 
van brouwerij Bruut. Een sterk blond met 
een mooi citrusprofiel. 
Waar een zwaar blond meestal wat zoet 
is heeft men ervoor gekozen om deze 
bovengemiddeld bitter te maken. Deze 
bitterheid in combinatie met de frisheid 
van de citrus maakt het een mooie 
begeleider van de panzanella.

Panzanella 
met 
romige 
Burrata

op smaak met de rozemarijn olie en 
het sap van de citroen. Houd nog 
een beetje van de olie apart;

7. Laat gerust nog een kwartiertje staan 
zodat het brood de smaken goed 
kan absorberen;

8. Serveer op het midden van een mooi 
bord en leg de burrata bovenop de 
salade;

9. Maak af  door de rest van de 
rozemarijn olie over de burrata te 
druppelen en breng verder op smaak 
met zout en peper.

Ons kindercentrum biedt drie vormen van 
kinderopvang: dagopvang, peuteropvang 
(peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons 
bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96. 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.dedroomwereld.nl

Hecht u grote waarde aan een veilige en warme omgeving, waarin uw kind met plezier kan ontdekken, 
leren en spelen met andere kinderen? Vindt u het belangrijk dat enthousiaste en deskundige pedagogisch 

medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook 
structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kinderdagverblijf de Droomwereld

in Eindhoven de juiste keuze! 

Graag zijn wij een tweede thuis voor uw kind!
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Kijk voor de meest actuele ophaaldata 
op: www.cure-afvalbeheer.nl of 
download de Cure app.

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
8 en 22 juni | 6 en 20 juli

Rochusbuurt (donderdag): 
3 en 17 juni | 1, 15 en 29 juli

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
1, 15 en 29 juni | 13 en 27 juli

Rochusbuurt (donderdag): 
10 en 24 juni | 8 en 22 juli

Ophalen oud papier (woensdag):
9 en 23 juni | 7 en 21 juli

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

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

Geertje Schut-Vogels tel: 238 42 13

Afvalkalender 
Rochusbuurt & 
St. Jorislaan

Onlangs ontvingen we 
een mailtje van Wilma 
van WIJeindhoven met 
de vraag of  wij hun 

contactgegevens in de rubriek Buurt-
info wilden aanpassen. Na controle 
bleek dat we helemaal geen gegevens 
over WIJeindhoven in Buurt-info 
publiceren. Dus het leek gewoon een 
truc om wat extra publiciteit in de krant 
te krijgen. En dat is gelukt. Hoewel 
een interview op locatie er niet in zat 
vanwege corona en dergelijke heb ik 
toch wat meer informatie gekregen 
over WIJeindhoven. Voor velen in 
Eindhoven is WIJeindhoven toch een 
ietwat vage organisatie. Wat doen ze 
nu precies? Via mail heb ik Wilma met 
vragen op de pijnbank gelegd en, al zeg 
ik het zelf, het zijn intelligente vragen.

Hoe zijn jullie ontstaan?
‘WIJeindhoven is geboren als vervolg 
op ‘Eindhoven de gekste’, namelijk 
‘Eindhoven de sociaalste’. Naar 
aanleiding van een adviesrapport zijn 

we in 2015 opgericht om onder andere 
in de wijken van Eindhoven een aantal 
sociale wetten uit te voeren.’

Wat doen jullie nu precies?
‘Best wel veel. We zijn er voor alle 
doelgroepen van 0 tot 100 die een 
ondersteuningsvraag hebben. We helpen 
mensen om hun vraag of  probleem 
scherp te krijgen en te vertalen naar  
doelen, dingen die ze kunnen doen om 
een antwoord of  oplossing te krijgen. 
Wij helpen daarbij door met een brede 
blik naar de vraag of  het probleem te 
kijken en vaak ligt een antwoord of   
oplossing dichtbij de mensen zelf. Ze 
moeten ‘m alleen weten te vinden. Onze 
generalisten zijn de personen bij uitstek 
om daarbij te helpen. 
Bij WIJeindhoven werken we aan 
verbinding in de buurt. We versterken 
netwerken door mensen en organisaties 
gericht met elkaar in contact te brengen.
Onze verbinders zijn de personen 
bij uitstek die een buurt inspireren 
om tot bloei te komen. Zeg maar het 

Interview met Wilma Schrijen
Verbinder en netwerker bij WIJeindhoven

WIJeindhoven versterken van netwerken in de buurt 
via ons project ‘Buurt in Bloei’.’

Is WIJeindhoven onderdeel van de 
gemeente Eindhoven?
‘Nee, we zijn een stichting die 
een aantal wettelijke taken van de 
gemeente uitvoert. Denk aan de 
participatiewet, jeugdwet, WMO en 
niet-specialistische schuldhulpverlening. 
Dat doen we door te kijken naar de 
sociale omstandigheden en van daaruit 
oplossingen te vinden.’

Waarvoor kunnen bewoners bij jullie 
terecht?
‘Als bewoners een vraag of  probleem 
hebben dan kunnen wij hen 
ondersteunen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van meedoen, werk, inkomen, 
geld, opvoeding, jeugd, geestelijke 
gezondheid, wonen, dagbesteding, 
vervoersmiddelen, enzovoort. Stel je 
bent pas komen wonen in een wijk en 
je wilt je wijk beter leren kennen of  ben 
je op zoek naar nieuwe contacten. Nou, 
daar kunnen we je bij helpen.’
 
Heb je wat voorbeelden van 
projecten in buurten?
‘Heb je even? We doen veel in de 
buurten maar hier heb je een voorbeeld.
Iris, een afgestudeerde architect werkt 
hard met haar eigen bureau maar draait 
tijdens de crisis te weinig omzet om 
van te leven. Ze poetst er wat bij, maar 
het is te weinig om van te leven en ze 
vraagt een aanvullende uitkering aan. 
Er ontstaan allerlei problemen met 
de sociale dienst. Iris raakt in paniek, 
haar gezondheid lijdt eronder. Marca 
van WIJeindhoven komt erbij en zorgt 
ervoor dat Iris tijdelijk rust en een 
uitkering krijgt en vanuit de nieuwe 
situatie weer aan werk geholpen kan 
worden.’

Mooi werk. Helaas is de ruimte in 
onze krant beperkt. Heb je een tip 
waar de lezers meer verhalen kunnen 
lezen over jullie goede werken?
‘Jazeker. Kijk maar eens bij:  www.
wijeindhoven.nl/over-wijeindhoven/
eindhovenaren-vertellen.’

Iets persoonlijks, kun je je even 
voorstellen?
‘Altijd lastig maar vooruit. Ik ben 
Wilma, een ‘het-kan-wel-denker, 
optimist, leuke plannetjes-smeder‘ om 
de wijk Stratum leuker, verbindender, 
blijer, positiever te maken.’ 

Wat doe je bij WIJeindhoven? 
‘Verbinder-netwerker. Een concreet 
voorbeeld waar ik nauw bij 
betrokken ben is Stratum Helpt. Een 
facebookcommunity opgezet door 
Cindy Rath waarbij mensen elkaar 
helpen en/of  vragen om hulp. Ik 
faciliteer de initiatiefneemster om 
dit te kunnen blijven doen en wat ze 
nodig heeft. Ik ga mee zoeken naar 
mogelijkheden. Het is erg uniek wat er 
gebeurt en hoe ze dat doet.’

Wat is je achtergrond? 
‘Veel. Onderwijskundige, kinder- en 
jeugdcoach met een boel werkervaring 
in andere sectoren zoals farmacie, ict, 
clown, pionier.’

Hoe lang werk je voor WIJeindhoven?
‘Sinds 2017.’
 
Wilma, mag ik je hartelijk danken 
voor dit interview. Het was wel een 
beetje veel jargon: doelgroepen, 
ondersteuningsvraag, vertalen 
naar, generalisten, verbinden, tot 
bloei komen. Ok. Maar het is me 
toch duidelijker geworden dat 
jullie nuttig werk doen voor de 
mensen in Eindhoven dankzij mijn 
scherpzinnige vragen.  
‘Ad, jij ook bedankt dat je WIJeindhoven 
in jullie kwaliteitsbuurtblaadje hebt 
willen presenteren. En er zit nog wel 
een vervolg in, dacht ik zo. Je hebt vast 
wel vragen over die een andere keer aan 
bod komen.’

Goed Wilma, een vervolg gaan we 
doen. Alleen van dat blaadje, dat 
moet je niet meer doen. Wij zijn 
een krant, een Buurtkrant en geen 
blaadje! 

Ad

‘Vaak ligt een 
antwoord 
of  oplossing 
dichtbij de 
mensen zelf.’

Aanleveren 
kopij
Eind juli verschijnt nummer 181 
van deze buurtkrant!

Heeft 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  16 juli 2021 mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com of  geef  de 
bijdrage af  bij Hoefkestraat 12.



ROCHUSNIEUWS16 NO.180 MEI - JUNI 2021

KidsTalk
Wie ben je? 
Micha Nemelc
Hoe oud ben je? 
6 jaar
Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes? 
Mama Elke, papa Steve en grote 
zus Lynn
Naar welke school en klas ga je? 
De Hasselbraam
Groep 2 De Stampertjes
Wat is je lievelings-
Les (binnen de weektaak): 
Groot LEGO huis bouwen met 2 
verdiepingen, een bad, een schuur, 
een bed, een bank met een TV en 
een geheime kamer.
Eten:   
Frietjes met bockworst en veel 
appelmoes
Vakantieland:
Frankrijk
Snoep:             
Paprika 
ribbelchips
Kleur:
Rood
Dier:
Poes
Tv-programma: 
Pink Panther
Waaraan heb je een hekel? 
Naar bed gaan wanneer het moet 
van papa en mama
Wat zijn je hobby’s? 
Zwemmen, voetbal en LEGO
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik ben goed in hoog in bomen 

New 
Zealand

KIDSREDACTIE OVER VAKANTIE!

Meest vervelende dieren 
tijdens je vakantie:

IJshotel in Jukkasjärvi 
(Lapland) bestaat volledig 
uit ijs! Ook is het altijd 
minimaal 5 graden, dus 
neem een warme pyjama 
mee!

Gekke bestemmingen

Leuke weetjes!

Wat kun 
je eten op 
vakantie?
In IJsland kun je Hákarl bestellen, 
het is haai!

Khash uit het Midden-Oosten is 
hoofd, organen en poten van een 
schaap of koe! Dus kijk uit als dit op 
de menukaart staat!

Duizend-jarige eieren zijn 
verkrijgbaar in China, een ei dat 
1.000 dagen oud is!

Gebakken spin eten ze in Cambodja. 
Het wordt gegeten als lekker hapje! 
Het meest wordt er een Tarantula 
gegeten!

Thailand heette 
vroeger Siam. 

Daarom heet het Siamese 
tweeling, omdat het 
daar is ontdekt.

Nieuw Zeeland is 
ontdekt door een 

Nederlander. Daarom 
het ook New Zealand 
niet Sealand.

Er is in IJsland 
geen enkele 

mug te vinden!

Bulgarije is het oudste 
land van Europa.

MUGGEN je kent ze allemaal 
die zoemende beesten die je 
alleen maak lek steken, dus 
ja, zooooo irri!

WESPEN OMG die dingen 
zijn zooo irritant, ze zoemen 
alleen maar om je hoofd en 
gewoon verschrikkelijk. En 
ze steken, dus pas op!

SPINNEN zijn niet perse 
irritant maar die beesten 
komen echt overal, hoe dan! 
En dan staren ze je met hun 
grote ogen aan, zo eng!

TEKEN ze zijn zo klein dat 
je ze bijna niet kan zien en 
het is niet fijn als je gebeten 
wordt, ook heel irritant, ze 
zuigen ze zich vast, IEK!

En helaas leven deze 
beesten in bijna alle landen, 
dus je hebt er overal last 
van, dat is ff balen hè!?

1

4

3

2
Onderwaterkamer op het 
eiland Pemba in de Indische 
Oceaan. Je slaapt letterlijk 
onderwater in een unieke 
kamer tussen de vissen!

Glazen iglo in Finland, je 
kan hier slapen onder het 
Noorderlicht, hoe cool! Het 
kost wel zo’n 450 euro, maar 
het is vast een fantastische 
ervaring!

Toilet restaurant in 
Taiwan, dit is een restaurant 
waar de toilet helemaal in 
het middelpunt staat! De 
stoelen zijn (nep) wc’s. Je 
eten is in mini (nep) wc-tjes 
en je kan ijsjes in de vorm 
van een drol eten.

klimmen en minder goed 
in naar mama luisteren 
(zegt zij tenminste...)
Van welke muziek hou je? 
The Business van Tiësto
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te 
wonen? Jazeker
Waarom? 
Ian en Jay zijn onze buren!
Wat wil je later worden? 
Profvoetballer bij PSV
Wie wil je de volgende keer in de 
kidstalk? 
Mijn grote zus Lynn


