
Nummer 183 NOVEMBER - DECEMBER 2021

Eindelijk ging de zon toch weer schijnen: we gingen weer naar 
de kroeg, uit eten, op vakantie en we bezochten soms zelfs een 
concertje. Corona leek heel even verleden tijd. Ook in de Buut én 
in de buurt kwam er weer wat leven. 

De camping in de zomer 
was nog niet eerder zo 
goed bezocht en in de 
Buut werd er gestart met 

‘Buut, Borrel en Bordje’. Enkele weken 
konden we zelfs onze Buut open stellen 
voor de Dutch Design Week. Eindelijk 
mocht er weer wat!

Tot ruim twee weken geleden… veel 
mensen in de buurt waren druk in de 
weer met recepten en sommigen zelfs 
de boodschappen al in huis want het 
was eindelijk weer Running Dinner! De 
organisatoren hadden een mooi thema 
bedacht, een prachtige poster gemaakt, 
gezorgd voor veel publiciteit op Facebook 
met het resultaat dat er nog nooit zoveel 

inschrijvingen waren. Op donderdag 
kwam het bericht op Facebook: met pijn 
in het hart lieten ze weten dat Running 
Dinner niet door kon gaan! Het was een 
goede beslissing maar ongelofelijk zuur! 
Maaike, Koen, Seb, Suzan en Bert, dank 
voor alle voorbereidingen, we houden 
‘1001 nacht’ tegoed!

En dan nu weer strengere maatregelen, 
betekent dat dan dat we terug bij af  
zijn? Gelukkig niet helemaal! Bij het 
schrijven van dit artikel mag de Buut 
nog open blijven voor regulier gebruik 
en Buut Borrel en Bordje gaat door met 
QR code en uiteraard tot uiterlijk 20.00 
uur. En dit is hard nodig! We hebben 
een ongesubsidieerd buurthuis en dat is 

prachtig maar dit betekent ook dat als 
de Buut niet gebruikt wordt er ook geen 
inkomsten zijn. Maar de vaste lasten 
gaan wel door! 
In 2020 hebben we geen ‘corona 
ondersteuning’ gehad van de overheid 
en dit jaar maar mondjesmaat. Dit 
betekent dat we (op z’n zachts gezegd) 
niet heel ruim bij kas zitten! Gelukkig is 
de Buut weer meer in trek en wordt de 
ruimte momenteel met enige regelmaat 
verhuurd maar wat meer spek op de 
botten kan absoluut geen kwaad.
 
Om ook in de kortste dagen van het jaar 
de zon nog een beetje te laten schijnen 
gaan we ook dit jaar weer soep verkopen 
tussen Kerst en Oud en Nieuw. Meer 
weten over welk soepje je wanneer kunt 
verwachten of  wil je graag helpen? Zie 
het artikeltje: ‘Soepje delen tussen Kerst 
en Oud & Nieuw!’ op pagina 6.

Het Rochusbuurtbestuur

Zijn we weer terug bij af ?
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Reizen. Dat is het grote ideaal als 
je met pensioen gaat. Hoe dan? 
zou een twintigjarige, moderne 

jonge vrouw van tegenwoordig vragen. 
Want dat had de dikke man gelezen: 
vrouwen van die leeftijd geven dit altijd 
als antwoord op elke vraag of  probleem: 
hoe dan?
 
Goed, waarom reizen? Wat hebben 
bejaarden van deze tijd met reizen. De 
lucky bastards onder ons hebben genoeg 
overwaarde in hun huis om een leuke 
kemper aan te schaffen. De niet zo 
gelukkigen moeten zich troosten met de 
uitjes die achter in het Kampioensblaadje 
van de ANWB staan. Maar er zal gereisd 
worden. Heb je geen kemper maar 
wil je toch Europa door, bijvoorbeeld 
voor zo’n leuke, interessante stedentrip 
dan kun je ook een busreis boeken. Zo 
gezegd zo gedaan. Aangetrouwde familie 

(het zijn beschaafde, hoogopgeleide 
mensen hoor) had zo’n reisje geboekt. 
Twaalf  dagen met de bus allerlei steden 
bezoeken. En in de bus was ruimte 
genoeg. Van de 50 zitplaatsen waren 
en maar 28 bezet. Dus je hoeft niet 
hutjemutje in andermans persoonlijke 
ruimte te zitten. 
Hoe de dikke man dit allemaal weet? 
Gewoon, na terugkomst kwam de 
aangetrouwde familie even aanwippen 
op een middag. Leuke verhalen vertellen, 
glaasje wijn erbij. Toch nog gezellig. Wat 
wel opviel was dat de familie enigszins 
een verkouden, snotterige indruk 
maakte. Niks aan de hand hoor, zeiden 
ze. We zijn allebei ingeënt. Mooi. Nog 
een glaasje en een hapje en wat verder 
kletsen. Aan het eind van de middag 
vertrok de familie. Al met al een leuke 
middag. 
Paar dagen later belt een lid van de 
betreffende familie de dikke man op. 
“Jaaaa... (langgerekt), zei het familielid, 
we zijn allebei op corona getest en 
positief  bevonden, ik zou je maar laten 
testen”. Ok, zei de dikke man terug, 
terwijl hij inwendig gvd bedoelde. 
Natuurlijk is de dikke man per omgaande 
naar de testlocatie gegaan en daarna nog 
een keer en nog een keer. Alle drie keer 
lekker negatief. Zo zie je maar dacht de 
dikke man, een stedentripje met de bus 
kan toch een avontuurlijke, risicovolle 
bezigheid zijn. Misschien toch maar een 
kemper...?

De dikke man

De dikke man bevindt zich in de 
leeftijdscategorie der vrijgestelden, 
ook wel gepensioneerden genoemd. 
Onlangs hoorde hij weer een verhaal 
op de radio van een vitale 65-plusser. 
Wat gaat u doen als u met pensioen 
bent? vroeg de journalist. De vitale 
65-plusser antwoordde: uitslapen en 
we gaan lekker reizen. 

Reizen

Wie doet er mee? 
Vanaf  het begin van het seizoen zijn 
we begonnen met Buut, Borrel en 
Bordje: op vrijdagmiddag bij elkaar 
komen om ook samen een hapje te 
eten. 

Het loopt niet elke keer storm, 
maar het is wel elke keer erg 
gezellig. Het leuke is dat ook 

veel nieuwe mensen op de vrijdag de 
Buut ook weten te vinden. En of  we nou 
met twintig mensen gezamenlijk eten of  
met acht, elke keer is het een gemêleerd 
gezelschap en zijn er aangename 
conversaties.

En wie is dan de kok? Nou die hebben 
we eigenlijk niet. Meestal kookt Frank, 
beheerder van de Buut, ondersteund 
door Yolande en/of  bovenbuurman 
Maurice. Frank put uit zijn eigen oeuvre 
en moet daarbij rekening houden of  
het allemaal wel redelijk snel geserveerd 
kan worden. Vandaar dat gekozen voor 

eenvoudige, voedzame maaltijden met 
verse ingrediënten. Als er zich vegetariërs 
aanmelden verzorgen we ook altijd 
een vegetarisch alternatief. Het koken 
voor grote gezelschappen in het kleine 
keukentje van de Buut was zeker in het 
begin niet eenvoudig, maar langzaam 
maar zeker wordt steeds duidelijker wat 
wel en niet kan.

Tot aan het nieuwe jaar hebben we weer 
verschillende menuutjes samengesteld, 
die je hieronder terug kunt vinden. Om 
de zoveel tijd zal een succesvol menuutje 
zich ook herhalen. Blijft dat het een 
behoorlijke klus is om elke week voor een 
groter gezelschap te koken. Daarom roep 
ik buurtbewoners die dit ook een leuk 
initiatief  vinden, op om zich te melden. 
Wellicht kunnen we dan een groepje 
vormen van liefhebbers die wat meer 
variatie in de aangeboden maaltijden 
kunnen brengen en bijvoorbeeld één 
keer in de twee maanden een maaltijd 
verzorgen.

Lijkt het jouw ook leuk om zo af  en toe 
eens een maaltijd in de Buut te verzorgen 
meld je dan via rochusbuurthuis@
gmail.com. Voor alle duidelijkheid als 
beheerder van de Buut zal ik altijd voor 
de nodige ondersteuning zorgen. Je staat 
er zeker niet alleen voor! 

Frank van der Laak

Buut 
Borrel 
& Bordje

De menuutjes voor de rest 
van het jaar:

Vrijdag 26 november:  
Hachee, rode kool met appel, 
aardappeltjes

Vrijdag 3 december:  
Zalmfilet, spaghetti aglio e olio, 
salade

Vrijdag 10 december:  
Indiase kipcurry met linzen, rijst, 
salade

Vrijdag 17 december:  
Vlaams stoofvlees, friet, salade
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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.

Dutch 
Design 
Week 
2021 in 
de Buut

Er volgden twee reacties. Op 
een mooie zomerdag kwamen 
Giorgio Gasco en Gianmaria 

Della Ratta langs, ze waren meteen 
enthousiast, maar moesten nog meer 
locaties bekijken. De tweede reactie 
kwam van ver; uit Zuid-Korea: 
kunstenaar Chaeyoung Kim wilde graag 
haar performance presenteren tijdens 
de DDW en een buurthuis leek haar 
daarvoor bijzonder geschikt.
Na drie dagen belden de Italianen om 
een nieuwe afspraak te maken: ze wilden 
graag iets doen in de Buut, maar dan wel 
mét en vóór de buurtbewoners. Hoe, dat 
wisten ze nog niet maar daar gingen ze 
over nadenken.

Bij de volgende afspraak brachten ze ook 
Corradino Garofalo en Lorenzo Gerbi 
mee, ook twee Italiaanse designers; 
daarmee was ‘La Squadra Azzurra’ 
geboren, zoals wij ze zijn gaan noemen. 
Ze wilden een pop up loungeplek 
maken van de Buut waar buurtbewoners 
kennis konden maken met verschillende 
designers. Klinkt goed … en hoe dan?

Ze vroegen de buurtbewoners om 
allerlei overbodige geworden spullen 
naar de Buut te brengen, zodat ze daar 
samen met (weer andere) buurtbewoners 

Na anderhalf  jaar van corona-
passiviteit, het wederom niet 
doorgaan van het buurtfeest 
en de rommelmarkt, kwam het 
idee op om aan het begin van 
dit (hoopvolle) nieuwe seizoen 
eens iets heel anders te doen 
in de Buut; we melden ons aan 
als mogelijke locatie voor de 
DDW. 

Geldropseweg 105
5611 SE  Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl

Tel. 040-211 18 65

info@audiotvcentrum.nl

Al ruim 40 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier

in één weekend een nieuwe – tijdelijke – 
inrichting voor de Buut konden maken. 
De buurt liep nog niet echt warm, maar 
uiteindelijk hadden we genoeg materialen 
én kandidaten voor de workshops. En 
hoe die designers het doen; ik weet het 
niet, maar binnen een uur hadden ze alle 
deelnemers zo ver dat het aangeboden 
materiaal resoluut werd gesloopt om met 
restanten volkomen nieuwe objecten te 
maken!

Dat werden de objecten die negen 
dagen lang in de Buut te bewonderen 
waren. Enige uitleg was daar wel vereist. 
Sommige bezoekers - het waren er niet 
veel - verwachten ‘echt’ Italiaans design 
en hadden het gebodene binnen een 
seconde of  10 wel bekeken, en verlieten 
deze plaats des onheils weer zo snel 
mogelijk. Een gesprekje met bezoekers 
die iets meer geïnteresseerd waren 
leverde leuke gesprekken en reacties op. 
Dat dit door amateurs in één dag in elkaar 
was geknutseld vonden de meesten wel 
bijzonder. Vaak was het ook juist de 
meer doorgewinterde designkenner, 
die onderkende dat de kwaliteit van 
het gebodene niet zo zeer zat in het 
eindresultaat, maar in de participatie van 
buurtbewoners die zich voor de eerste 
keer aan design hadden gewaagd.

Tegelijkertijd vond onze ‘La Squadra 
Azzurra’ dat er in een buurthuis ook 
plaats moest zijn voor ontmoeting. Dit 
deden ze door een aantal designers uit te 
nodigen om hun verhaal over design te 
vertellen en tegelijkertijd een maaltijd aan 
te bieden aan de bezoekers. Leif  Czakai, 
Gulia Pompili en Marco Frederico 
Cagnoni verzorgden deze avonden, 
die ook voor veel buurtbewoners 
een vaak verrassende kennismaking 
met design betekende. Als klap op de 
vuurpijl besloot ‘La Squadra Azzurra’, 

“Aangeboden materiaal 
werd resoluut gesloopt 
om  volkomen nieuwe 

objecten te maken!”

toen ze hoorden dat we ‘Buut, Borrel 
en Bordje’ tijdens de DDW niet door 
wilde laten gaan, om exclusief  voor de 
buurtbewoners een traditionele Italiaanse 
maaltijd te bereiden. Inmiddels was het 
enthousiasme in de buurt wel zodanig 
toegenomen dat de Buut eigenlijk te 
klein was.

Op de twee laatste dagen van de DDW 
voerde Chaeyoung Kim in de Buut haar 
performance uit. Na alle onstuimigheid 
van onze Italianen, was dit letterlijk een 
verademing. In alle rust en een bijna 
serene sfeer konden deelnemers en 
bezoekers hun eigen verhaal over de 
coronapandemie kwijt. Chaeyoung Kim 
voegde daar haar zelf  bedachte rituelen 
aan toe, waardoor er ook plotseling weer 
een heel lichtvoetig en bijna hilarisch 
einde kwam aan deze bijzondere 
bijeenkomst.
De deelname als locatie aan de DDW 
2021 leverde een opvallend, intensief  
en divers programma op in het hart van 
de Rochusbuurt. Na de aanvankelijke 
verwonderding en enigszins afwachtende 
houding van buurtgenoten groeide 
tijdens de uitvoering van het programma 
het enthousiasme en de waardering van 
zowel de buurtgenoten als die van de 
‘reguliere’ DDW-bezoeker.

Foto en tekst: Frank van der Laak



ROCHUSNIEUWS6 7ROCHUSNIEUWSNOVEMBER - DECEMBER 2021 NO.183NO.183 NOVEMBER - DECEMBER 2021

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

Vorig jaar lag het buurt-
gebeuren op zijn gat door de 
plotselinge intrede van een 
pandemie. Driekwart van het 
jaar lagen alle buurtactiviteiten 
en ook de Buut stil. Daarom 
kwam toen spontaan de actie: 
‘Soepje voor jou en mij’. 

Op de vier dagen tussen 
Kerst en Oud en Nieuw 
verkochten we een flinke 
kom soep voor één euro, 

en daar kreeg je dan ook nog eens een 
extra kop soep bij, die je vervolgens bij 
een van je buurtgenoten af  kon geven 
als blijk van goed ‘buurmanschap’. Deze 
kop soep kreeg je voor niks van de 
buurtvereniging. We hadden gerekend 
op 20 liter soep per dag. Alleen de eerste 
dag was dat genoeg. De volgende dagen 
hebben we respectievelijk 30, 40 en 50 
liter soep verkocht, de laatste dag ook 
nog eens in combinatie met de verkoop 
van oliebollen!

Soepje brengen
Gegeven het succes van vorig jaar hebben 
we besloten om dit jaar een vervolg te 
geven; we hadden inmiddels allemaal 
gehoopt uit de corona-ellende te zijn 
gekropen, maar daar lijkt het nu niet op. 
De paniek is weer toegeslagen: 1G, 2G 

of  3G, wie heeft de wijsheid in pacht? 
Maar een soepje brengen naar één van 
je buren en die al dan niet gezamenlijk te 
consumeren, kan natuurlijk nooit kwaad!

Soepje 
delen 
tussen 
Kerst en 
Oud & 
Nieuw!

Foto: Yolande Voskes

Sinds een aantal maanden is 
de Instagram pagina van de 
Rochusbuurt nieuw leven 
ingeblazen; met het adres  
@rochusbuurt040.

Rochus goes 
on Instagram

Tijdens de Dutch Design Week 
hebben we naast Facebook dit 
podium gebruikt om regelmatig 

wat plaatjes van de buurt te posten. We 
hebben graag zoveel mogelijk volgers 
en nodigen ook zoveel mogelijk jonge 
volgers uit. Daarom: volg onze pagina 
en tag ons bij foto’s gemaakt in de 
Rochusbuurt - dan delen we het verhaal 
graag in onze Insta-story!
Voor nu geef  ik jullie alvast een leuke 
uitdaging. We naderen de december 
maand: Maak een mooie foto van de 
Sint of  de pakjesavond, van de kerst-
versieringen of  van het vuurwerk en tag  
@rochusbuurt040. Ik ben benieuwd 
welke mooie foto’s er binnen gaan 
komen! 

Groet, @rochusbuurt040

We rekenen op jullie
We kunnen de soep dit jaar niet meer 
verkopen voor € 1,00 en er dan ook nog 
één bij cadeau doen (zie ook: ‘Zijn we 
weer terug bij af ?’ op de voorpagina). 
Daarom rekenen we op jullie! We 
verkopen de (maaltijd)soepen dit jaar 
voor € 3,50 maar daar krijg je nog altijd 
een extra soepje bij. Niet voor je zelf  
maar voor een goede buur, iemand uit 
de buurt waarmee je iets goed te maken 
hebt of  iemand die je het zomaar gunt. 

“Een soepje brengen 
naar één van je buren kan 
natuurlijk nooit kwaad!”

Geen verschil
We hopen (en gaan er stiekem ook 
vanuit) dat de prijs geen verschil mag 
maken en dat iedereen net als vorig jaar 
massaal een soepje komt halen én delen. 
Dus:

Maandag 27 december:
Goulashsoep of  Champignonsoep

Dinsdag 28 december:
Linzensoep met of  zonder kip

Woensdag 29 december:
Tomatensoep met of  zonder ballen

Donderdag 30 december:
Erwtensoep zowel met als zonder vlees

Donderdag 30 december:
Een oliebol € 0,50  
Vijf  oliebollen voor € 2,00

Het Rochusbuurtbestuur
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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.

Kay op 
bezoek 
bij...
Arnie

Als de deur opengaat, word ik 
enthousiast begroet: door Arnie 
met haar uitnodigende lach. En 

door Elvis, de ruwharige teckel, die wel 
erg enthousiast is over mijn komst, en 
dat ondanks zijn mooie leeftijd van 10 
jaar.

Arnie woont hier sinds mei 2015 nadat 
ze eerst een woning op de Biesterweg 
had. Ze komt oorspronkelijk uit Horst. 
Na een minder succesvol verlopen 
huwelijk wilde ze een verandering van 
omgeving en is toen naar Eindhoven 
gekomen. Door haar werk bij Xerox en 
ASML op de afdeling personeelszaken, 
ging ze de opleiding Arbeidsmarkt 
Politiek en Personeelsbeleid volgen. 
“Toen ik het vak psychologie kreeg, had 
ik mijn passie gevonden.” Vervolgens 
werd ze psychosociaal werker in de 
daklozenopvang en sinds oktober 2019 
is Arnie ingeschreven bij de kamer van 
koophandel. “Ik heb 20 jaar geleden 
de opleiding gedaan en wilde altijd al 

een eigen praktijk. In het begin werkte 
ik vooral ambulant, maar nu ontvang ik 
steeds meer mensen hier aan huis. Dat 
komt omdat ik sinds begin dit jaar werk 
met de Poppetjestaal methodiek, waarbij 
ik Playmobil gebruik.” Playmobil, denk 
ik. Dat is toch dat prijzige speelgoed met 
de nogal androgyn ogende poppetjes. 
Maar als Arnie de lades met Playmobil 
opentrekt, zie ik dat de figuurtjes er in 
allerlei outfits zijn; van handwerker tot 
prinsesje. Er is een la met mannen, eentje 
met vrouwen, met kinderen en baby’s. 
Een met dieren, met meubels en met 
vervoersmiddelen. En dat alles inclusief  
de nodige accessoires.
 
Inmiddels zitten we in een mooie kamer 
op de eerste verdieping met een ronde 
tafel. En kijken naar de Playmobil-
figuurtjes op tafel: “de Poppetjestaal is 
een methodiek die inzicht en overzicht 
geeft in de mens in relatie tot zichzelf  
en de ander, in het hier en nu en in zijn 
geschiedenis. Het maakt de innerlijke 

belevingswereld visueel, waardoor je 
op een veilige manier (traumatische) 
ervaringen in beeld kunt brengen zonder 
het gevaar voor hertraumatisering. De 
methode is dus zeer breed inzetbaar.”

“Mijn kracht is dat ik echt op mensen 
afstem. Ik maak contact van hart tot 
hart en creëer daardoor een liefdevolle 
space waar alles er mag zijn; alles wat de 
cliënt denkt en voelt. Ondertussen blijf  
ik goed in contact met mezelf, waardoor 
ik zuiver kan afstemmen op de ander en 
intuïtief  aanvoel waar de pijn zit. Dat is 
dus geen lopende band-werk. Dat zou ik 
ook niet kunnen vanwege de beperkte 
energie die ik ter beschikking heb. Ik doe 
het bewust rustig aan en gedoseerd. Op 
deze manier kan ik voldoende aandacht 
hebben en echt in verbinding zijn met 
mijn cliënten.”

Arnie is zo enthousiast aan het vertellen 
dat ik bijna de rode draad kwijtraak. 
Dus ik moet even terug in haar boeiend 

verhaal. “Wanneer komen mensen bij 
jou? En waarom?”
“Als mensen vastlopen in hun leven, 
bijvoorbeeld omdat ze iets of  iemand 
verloren hebben wat ze geen plek kunnen 
geven, kampen met relatieproblemen 
of  verslavingsproblemen, of  omdat ze 
‘gewoon’ niet lekker in hun vel zitten. 
Mijn cliënten zijn mensen van alle 
leeftijden: van 20 tot 85 jaar. Vaak is er 
ook sprake van hechtingsproblematiek. 
Gebeurtenissen in hun leven stapelen 
zich op waardoor ze de weg kwijtraken. 
Dan is het belangrijk om het vertrouwen 
met zichzelf  en anderen te herstellen.”

Je voelt de emotie, de warmte en - jaja 
- de passie in haar stem. Ik kan me 
voorstellen dat ze een soort baken 
voor mensen kan zijn. Daarom vraag 
ik even hoe ze bij de naam van haar 
website kwam: www.lichtbijverlies.nl. 
“Ik heb lang gebrainstormd over deze 
naam. De filosofie van mijn praktijk is 
dingen ‘laten zijn’. Mensen zijn gewend 

om pijn te vermijden en genot na te 
streven. Vaak worden gevoelens ook 
vermeden, want die leiden meestal ook 
weer naar de pijn. Maar de sleutel naar 
heling ligt in het voelen van dat wat er is 
en dat er volledig te ‘laten zijn’. Ik help 
mensen daarbij door het creëren van 
die liefdevolle, veilige space. Maar ‘laten 

“Mijn kracht is dat ik 
echt op mensen afstem. 

Ik maak contact van 
hart tot hart.”

zijn’ vond ik niet echt een goede naam 
voor mijn praktijk, dus ging ik ‘laten 
zijn’ vertalen via Google naar Latijn. Het 
resultaat was lux illius. Maar dat sprak 
me uiteindelijk ook niet echt aan. Toen ik 
‘lux illius’ via Google weer terugvertaalde 
naar het Nederlands, kwam er ‘licht’ uit. 
Dat vond ik wel mooi. En omdat mijn 

praktijk zich in eerste instantie specifiek 
richtte op begeleiding bij verlies, kwam 
ik op ‘licht bij verlies’. Ook omdat ik 
binnen mijn praktijk symbolisch licht 
breng naar de donkere delen (van het 
leven) van iemand. Dat Eindhoven de 
lichtstad wordt genoemd vond ik een wel 
een grappige bijkomstigheid.”

Arnie ziet elke dag hoe belangrijk echte 
verbinding tussen mensen is, niet alleen 
in de samenleving in het algemeen 
maar ook in relaties. “Dat wordt nog 
duidelijker door corona. Mensen raken 
meer geïsoleerd en kunnen daardoor 
hun emoties en pijn slechter ventileren. 
Daardoor komen mensen in de 
problemen.” Wat goed dat we iemand als 
haar in onze wijk hebben.

Wie weet wie ik de volgende keer 
zal tegenkomen. Beslist iemand met 
een eigen, persoonlijk verhaal? Jou 
misschien? Stuur me dan een uitnodiging 
via rochusnieuws@gmail.com.

Foto’s en tekst: Kay Sachse
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Oog voor 
Detail

Maar hoeveel oog voor detail heb 
je eigenlijk? We bieden je de kans 

om jezelf  te testen. Of  je gaat eens op 
zoek naar de plekken waar wij deze foto’s 
hebben gemaakt. Succes met zoeken  
en vooral vinden van onze 4 gekozen 
plekken!! Antwoorden vind je onder aan 
de pagina.         De Redactie

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken. 
Foto 1: Sint Jorislaan 92 | Foto 2: Schoonhoeve | Foto 3: Tuinstraat 1 | Foto 4: Sint Rochusstraat 41. 
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

Vertraging 
op lijn
ME is nog niet zolang als 
lichamelijke ziekte erkend. Het 
wetenschappelijk onderzoek 
naar goede, medische 
behandelingen staat daarom 
nog in de kinderschoenen. Dit 
maakt dat je als ME patient 
voor behandeling grotendeels 
aangewezen bent op het 
alternatieve circuit. 

Dit circuit biedt een woud 
aan mogelijkheden en die 
mogelijkheden kennen meer-

dere kanten. Enerzijds biedt het hoop: 
de mogelijkheden lijken oneindig en 
er zijn altijd verhalen voorhanden van 
mensen die een stuk opgeknapt zijn. Er 
zijn ook genoeg verhalen van mensen die 
niet opgeknapt zijn, maar voor mezelf  
ga ik er dan toch maar vanuit dat ik tot 
die groep gelukkigen ga behoren.  
Tegelijkertijd geeft het woud aan moge-
lijkheden onrust want: welke behandeling 
is de beste keuze voor mij? Bij wie? Gaat 
deze behandeling werken? En: kan ik 
de belasting van deze behandeling aan? 
En dan hebben we het nog niet over de 
bakken met geld die je kan uitgeven en 
vaak ook uitgeeft omdat je zo graag je 
leven weer terug wilt. 

Het is voor mij dus altijd afwegen: kies ik 
voor niks doen en de daarmee gepaard 
gaande rust en duidelijkheid? Of  kies ik 
voor de mogelijkheid om stappen verder 
te komen met de bijbehorende onrust? 
En niet alleen met de bijbehorende 
onrust, maar ook met de mogelijkheid 
dat de behandeling te belastend is voor 
mijn lijf  waardoor ik achteruit ga. 

Gelukkig vond ik een acupuncturist 
vlakbij die mij al een eindje op weg heeft 
kunnen helpen. Dankzij zijn hulp kon ik 
afgelopen zomer heerlijk genieten van 

ons straatetentje. Wat een heerlijkheid 
om met fijne straatgenoten op een mooie 
avond al dat heerlijks op te eten dat we 
met z’n allen bereid hadden. Gezellig 
onder ‘de poort’. Domweg gelukkig in 
de van Hornestraat en dat geeft rust.

Ik bleef  echter het gevoel houden 
dat er nog iets nodig was en een 
aantal lotgenoten had in Australie 
goede ervaringen opgedaan met een 
behandeling die het zenuwstelsel reset. 
Deze behandeling kwam ook beschikbaar 
in Engeland en afgelopen maand ben ik 
daar 2 weken naartoe gegaan. 

De reis zou eigenlijk veel te veel voor 
me zijn maar deze behandeling vond 
ik het waard om het toch te doen. En 
ondanks het uitputtende karakter van 
de reis heb ik er van genoten! Eindelijk 
weer eens naar het buitenland! Op de 
boot! Scones eten! Yes!!!! Maar ja, toen 
nog de behandeling. Die ging wat minder 
voorspoedig dan gehoopt. Ik voelde dat 
die aanhaakte op een punt waar ik moet 
zijn (het zenuwstelsel) maar ik raakte ook 
flink overprikkeld en kwam stuiterend en 
met minder reserves thuis. Conclusie: de 
behandeling doet iets voor mij maar is 
tegelijkertijd te intensief  voor mij. 
Daarop volgde de innerlijke tweestrijd 
waarin ik nog steeds enigszins verwikkeld 
ben: het diepe verlangen naar innerlijke 
rust en balans versus deze behandeling 

zo op maat proberen te maken dat ik 
deze wel aankan. Maar hoe lang blijf  je 
met zoiets doorgaan? Hoe lang accepteer 
ik de onrust inclusief  een mogelijk stukje 
achteruitgang met de hoop op die weg 
naar beter vinden? Dat is een lastige want 
om mij heen knappen diverse lotgenoten 
wél flink op van deze behandeling. En 
naast achteruitgang zijn er een aantal 
dingen wel ten positieve verbeterd en 
heb ik gevoeld dat ik ‘hier’ moet zijn. En 
last but not least, ik houd van puzzelen 
en dat doe ik samen met lotgenoten 
waarvan sommigen tegen vergelijkbare 
dingen aanlopen als ik. 

Dus tsja, wat doe je dan? Groots en 
meeslepend gaat helaas weer eens niet. 
Zelfs niet: gewoon, lekker vooruit. 
Dus is de eeuwige grote les hier weer: 
rustiger en kleiner. Ik weet dat als ik 
dat maar voldoende doe, ik weer mijn 
oude tevreden zelf  wordt die lichamelijk 
en psychisch weer in balans is binnen 
de kaders die mijn ziekte stelt. Het 
jaargetijde zegt het me eigenlijk al: tijd 
om in standje vertragen te gaan. Alle 
tijd om uit te proberen, gefrustreerd te 
raken, te stoppen indien nodig, te vieren 
en te rusten. Gelukkig zijn de zomer en 
een nieuw straatetentje nog ver weg. Zie 
jullie dan weer als mijn oude, vrolijke en 
tevreden zelf! Maar euh, hopelijk toch 
iets eerder ;)

Marijke

Luchtfoto: 
Martien Aerts

Straateten in de Van Hornestraat
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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!

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!

Wild verdiend het namelijk om 
aandacht te krijgen met een 
bereiding waarbij de volle 

smaken optimaal naar boven komen. 
Dat kost nu eenmaal even tijd. Laat je 
ook zeker niet afschrikken als je weinig 
ervaring hebt in de keuken. Dit gerecht 
kost tijd maar is niet heel moeilijk. Mijn 
tip is om te zorgen voor een opgeruimde 
keuken en een goede mise en place. Dat 
wil zeggen dat je al het snijwerk en alle 
voorbereidingen eerst doet. Zorg dat 
alles klaar staat en alleen maar de pan 
in hoeft zodat je alle aandacht kunt 
besteden aan je gerecht.
 
Dan de haas, waarom deze keuze? Dat 
komt omdat de haas voor mij het ultiem 
stukje wild is. Echt iets wat je ook alleen 
in het wildseizoen eet. Je zou denken dat 
haas het hele jaar door hetzelfde smaakt 
maar niets is minder waar. Vooral in de 
maanden november en december komt 
de echte wildsmaak naar boven. Het 
beest heeft zich de hele zomer tegoed 
gedaan aan groene blaadjes en kruiden 
en dat proef  je.

In dit recept beperk ik mij tot de 
bereiding van het vlees en de saus, maar 
je serveert dit gerecht natuurlijk samen 
met klassieke rode kool. Niet uit een 
potje maar zelf  gemaakt, dat is een 
wereld van verschil. Het internet staat 
vol met recepten voor rode kool en ook 

Het wildseizoen is weer begonnen en daar word 
ik altijd heel gelukkig van. Zoals aangekondigd 
in de vorige editie van Rochus Culinair bij deze 
dan ook een prachtig wildgerecht. Belofte maakt 
schuld. En pas op, deze keer geen makkelijke 
snelle hap. We pakken echt uit! Dat doen we met 
een duo van haas. Klassieke hazenpeper en een 
mooie hazenrugfilet met portsaus. 

dit is weer echt niet moeilijk. Last but not 
least natuurlijk een lekkere aardappel- of  
knolselderijpuree erbij. En wat is er mis 
met een lekker aardappelkroketje? 
Heb je niet zoveel tijd en vind je het 
leuk om toch een mooi wildgerecht op 
tafel te zetten dan kun je je beperken 
tot de hazenrug. Je weet dan echter niet 
wat je mist aan de heerlijk hazenpeper. 
Overigens heb je met dit recept het 
ultieme kerstgerecht ook alvast in de 
pocket.

Bon appetit, Niek

Ingrediënten voor 8 personen
Voor de hazenpeper
• 2 kilo hazenbouten
• 100 gram ontbijtspek in blokjes
• 100 ml cognac
• 500 ml wildfond
• 200 gram ontbijtkoek
• 50 gram bloem
• 250 gram kleine, witte champignons
• 250 gram schoongemaakte sjalotjes
• roomboter
• peper en zout

Marinade
• 1 fles stevige rode wijn
• 100 ml balsamicoazijn
• 4 takjes peterselie
• 2 takjes tijm
• 2 laurierblaadjes
• 5 gekneusde jeneverbessen

• 2 kruidnagels
• 10 gekneusde peperkorrels
• 2 uien in ringen gesneden
• 2 teentjes knoflook
• 2 wortels in blokjes gesneden

Voor de hazenrug met port saus
• 4 hazenrugfilets
• Peper en zout
• Roomboter

De saus
• 300 ml goede rode port
• 200 ml wildfond
• 5 takjes tijm
• 50 gram roomboter
• 2 el honing
• 1 el balsamicoazijn
• 2 el water
• Peper en zout

De bereiding
De hazenpeper
1. Kruid de hazenbouten goed met 

peper en zout.
2. Doe alle ingrediënten voor de 

marinade in een grote kom en 
laat hierin de hazenbouten 24 uur 
marineren. Draai ze af  en toe om.

3. Schep de hazenbouten uit de 
marinade, dep ze droog en bestrooi 
ze met peper en zout. Verhit 100 
gram roomboter in een ruime 
braadpan en braad de bouten 
rondom bruin.

Rochus Culinair: 
Duo van haas

lees verder op pagina 14



ROCHUSNIEUWS14 15ROCHUSNIEUWSNOVEMBER - DECEMBER 2021 NO.183NO.183 NOVEMBER - DECEMBER 2021

elke vrijdag
17.00 - 21.00 uur
BUUT, BORREL & BORDJE 
feestdagen uitgezonderd

06/12
vanaf 20.00 uur
BESTUURSVERGADERING 
de Buut

22/12
vanaf 20.00 uur 
REDACTIEVERGADERING
rochusnieuws

27/12 tm 29/12
16.00 tot 20.00 uur
SOEPJE DELEN
koop een soepje deel een soepje

30/12
16.00 tot 20.00 uur
SOEP EN OLIEBOLLEN
soepje delen èn oliebollen verkoop

03/01
vanaf 20.00 uur 
BESTUURSVERGADERING
de Buut

29/01
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ STRATUM
elke laatste zaterdag van de maand

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 en 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

Agenda 
December & 
Januari

Aanleveren 
Kopij
In januari 2022 verschijnt nr. 184 
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  7 januari 2022 mailen aan 
de redactie: rochusnieuws@gmail.
com of  geef  de bijdrage af  bij 
Hoefkestraat 12.

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

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
23 nov | 7 en 21 dec
Rochusbuurt (donderdag): 
18 nov | 2, 16 en 30 dec

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
30 nov | 14 en 28 dec
Rochusbuurt (donderdag): 
25 nov | 9 en 23 dec

Ophalen oud papier (woensdag):
24 nov | 8 en 22 dec

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

Afvalkalender 
Rochusbuurt 
& St. Jorislaan

4. Zeef  de marinade, zet de gezeefde 
groenten en kruiden apart en bewaar 
het vocht.

5. Neem het vlees uit de pan en voeg 
de spekblokjes aan het braadvet toe 
en laat ze knapperig bakken.

6. Bak nu de uitgelekte groenten en 
kruiden van de marinade nog even 
mee. Blus af  met cognac.

7. Schenk het marinadevocht en de 
wildfond erbij en laat het geheel 
warm worden. Voeg de aangebraden 
hazenbouten toe en laat het 120 
minuten stoven op laag vuur.

8. Schep de hazenbouten uit de pan. 
Pluk het vlees van de botjes als de 
bouten zijn afgekoeld.

9. Kneed 50 gram roomboter met de 
bloem (beurre manié) en meng dit 
goed.

10. Verdeel de beurre manié door de 
saus terwijl die aan de kook wordt 
gebracht. Blijf  roeren tot de saus 
begint te binden.

11. Voeg het geplukte vlees, de sjalotten, 
champignons en de ontbijtkoek toe 
aan de saus en laat het gerecht nog 
20 minuten doorgaren voordat je het 
serveert.

De hazenrug met port saus
1. Breng de port in een steelpan aan 

de kook en voeg er dan de fond en 
de tijm aan toe. Laat voor de helft 
inkoken. Zet afgedekt en koel apart 
tot het moment dat je het vlees gaat 
bereiden.

2. Laat in een braadpan de boter bruin 
worden. Kruid ondertussen de filets 
aan beide zijden met peper en zout.

3. Bak de hazenrugfilets in 3 à 4 
minuten om en om goudbruin. 

4. Haal de hazenrugfilets uit de pan en 
laat rusten onder aluminiumfolie.

5. Gebruik nu dezelfde pan als waar 
je het vlees in bereid hebt. Als 
de boter te bruin is, verwijder je 
met huishoudpapier de meeste 
boterresten uit de pan en blus je 
af  met 2 eetlepels water. Roer de 
aanbaksels met een garde los.

6. Voeg het gereduceerde portmengsel 
hier aan toe en laat nog 3 minuten 

Wijntip Bottleshop
Bij dit mooie klassieke 
gerecht met volle 
smaken kiezen we ook 
voor wijn en bier uit de 
klassieke hoek. Voor de 
wijn komen we dan ook 
uit in het zuidoosten 
van Frankrijk, de 
Rhônevallei om precies 
te zijn. Deze Resteau 
van Maison Plantevin 
is een volle complexe 
wijn met een donkere 
robijnrode kleur en lange afdronk. Je 
proeft rijp fruit, kersen, vanille, koffie 
en een mooie kruidigheid door de 
houtrijping. Maak deze wijn zeker twee 
uur voor serveren open zodat hij kan 
ademen en nog beter tot zijn recht komt.

Biertip Bottleshop
Waar je bij klassieke 
wijn meteen aan 
Frankrijk denkt, denk 
je bij bier meteen aan 
Duitsland. In deze 
tijd van het jaar kan 
het ook bijna niet 
anders dan dat we 
uitkomen bij een stevig 
bockbier. Aventinus 
Weizzen-Doppelbock van 

vervolg pagina 12

zachtjes inkoken. Roer de honing 
en de balsamicoazijn door de saus 
en kruid af  naar wens met gemalen 
zwarte peper en zout.

7. Doe de portsaus door een zeefje 
en vang op in een pan. Breng weer 
even aan de kook. Haal de pan 
van het vuur en klop er de klontjes 
roomboter een voor een door, zodat 
je een mooie romige, gebonden 
portsaus krijgt.

De opmaak
• Zorg dat je gebruik maakt van 

warme borden.
• Snijdt de hazenrugfilets in stukken 

van 1,5 centimeter.
• Leg deze mooi op het bord en 

overgiet met de portsaus.
• Maak het bord af  met rode kool en 

puree of  aardappelkroketjes.
• De hazenpeper serveer je in een 

mooi (warm) bakje.
• Je kunt dit bakje naast het bord 

serveren maar als je een mooi groot 
bord hebt kun je het bakje ook op 
het bord plaatsen.

“Laat je ook zeker 
niet afschrikken als je 
weinig ervaring hebt 

in de keuken.”

onder voorbehoud van 
coronamaatregelen

Schneider Weisse is zo’n klassieker die met 
zijn warme en volle smaak de perfecte 
begeleider is bij een mooi wildgerecht.
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KidsTalkKidsredactie Lynn & Janne

Zoals jullie weten, 
is Sinterklaas in 
Nederland. En dan 
is schuddebuikjes 
cake erg lekker. 
Dus hier het recept 
voor schuddebuikjes 
cake! 

Schudde- 
buikjes cake

Kun 
jij deze 
puzzels 
oplossen?

Hallo, daar zijn we 
weer! Vinden jullie 
de herfst ook het 
leukste seizoen van 
het jaar? Ga maar 
eens naar het bos. 
Daar ontdek je alle 
schatten die de 
herfst verborgen 
houd! Bijvoorbeeld 
paddenstoelen, 
eikels, dennenappels 
en nog veel meer.

1. Wat heb je nodig?  
Naturellen  
cake mix  
(op de  
achterkant  
van het pak  
staat wat je  
daar voor 
nodig hebt) èn 
schuddebuikjes.

2. Maak het beslag (op 
de achterkant van 
het pak staat  
hoe). 

3. Voeg de schudde-
buikjes toe.

4. Doe het beslag in 
vormpjes.

5. Nu mag het in 
de oven (op de 
achterkant van het 
pak staat op  
hoeveel graden  
en hoelang).

6. En… smullen maar!

Wie ben je? 
Valerie
Hoe oud ben je? 
Zeven
Wie zijn je ouders, 
zusjes of broertjes? 
Marloes (is 
mama en 
woont met 
Ton), Berry (is 
papa en woont 
met Suus), 
broertje Mats, (kinderen 
van Ton zijn) Lisa en Freek
Naar welke school en klas ga je? 
De Hasselbraam
Groep 4
Wat is je lievelings-
Les: 
Technisch lezen
Eten:   
Pizza
Vakantieland:
Italië
Snoep:             
Chocolade
Kleur:
Roze
Paars
Dier:
Paard
Tv-programma: 
Netflix en bijna alles
Waaraan heb je een hekel? 
Opruimen
Wat zijn je hobby’s? 
Playmobil
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Behulpzaam | Niet zo veel geduld
Van welke muziek hou je? 
Kinderen voor 
Kinderen
Vind je de Rochusbuurt 
leuk om in te wonen? 
Jazeker
Waarom? 
Er wonen veel vriendinnen
Wat wil je later worden? 
Juf
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Nina


