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Breaking News
Running Dinner
Summer Edition
“Dames en heren: we mogen weer!!! Het legendarische Running
Dinner gaat weer door!” Met deze woorden kondigden we vorig
jaar met veel bravoure Running Dinner 2021 aan… “Beste
mensen, Running dinner 2021 gaat niet door. Met pijn in ons
hart zeggen we dit twee dagen voordat we weer samen aan tafel
zouden gaan…” En met die woorden ging er twee dagen voor de
start abrupt een streep door. Twee jaar geen Running Dinner…
We kunnen het niet meer aan! We willen, we moeten, we zullen!

O

m de kansen van Running
Dinner te vergroten verplaatsen
we het Running Dinner naar
minder barre (corona-) tijden: de zomer!
Voorlopig een eenmalige uitzondering,
maar we hebben de laatste jaren wel
geleerd dat niets zeker is. ;-) Dus zet 25
juni alvast in je agenda…
Voor alle mensen die het concept nog
niet kennen: Stel je voor, jij en een maatje
schrijven je in voor Running Dinner.
Een aantal dagen voor deze avond krijg
je te horen voor hoeveel mensen jullie
moeten koken, en welk gerecht je moet
maken. Stel je krijgt het voorgerecht:
Om 18.30 uur gaat de bel, het eerste
stel staat voor je deur. Even later gaat
de bel opnieuw, waarschijnlijk ben je
nu compleet. Je gaat gezellig proosten
en genieten van het voorgerecht. Tegen

het eind opent ieder stel een envelop
waarin staat waar je verwacht wordt voor
het hoofdgerecht. Per stel ga je op pad
naar je nieuwe adres, voor het volgende
gerecht met weer andere tafelgenoten.
En zo ga je verder naar het nagerecht en
het “eindfeest”.
Ieder jaar komen we met een nieuw
thema, het is leuk als je je creativiteit
erop los laat met het koken, met de
aankleding, de muziek of wat dan ook...
maar het is natuurlijk geen vereiste. En
of je nou goed kan koken of niet, daar
gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het
gaat om de gezelligheid!
Het thema en de details volgen nog,
maar zet het alvast in je agenda!!!
En neem nieuwe buurtgenoten mee, hoe
meer zielen, hoe meer vreugd.

Aanmelden of informatie nodig? Mail
naar rrd040@gmail.com.
Voor wie heel enthousiast is; inschrijven
kan vanaf nu! Inschrijfgeld bedraagt
€ 5,00 per persoon.
Voor de inschrijving willen we graag de
volgende gegevens:
•
•
•

naam, adres, telefoonnummer, email
het aantal personen dat mee doet
voedselallergieën / -restricties (maar
zet je dieet als het enigszins kan een
avondje opzij…)

Inschrijven is mogelijk tot 15 juni 2022,
hopelijk ben je erbij!
Groetjes
Maaike, Suzan, Bert, Koen & Seb
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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, Chris, Esther, Frans, Kay, Marcel,
Marijke & Niek
Kinderredactie:
Janne & Lynn
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.

Graffiti
Paniek, paniek! Wat is er aan
de hand dacht de dikke man
enige tijd geleden. Waarom
lopen er allerlei buurtgenoten
druk gebarend door de wijk
met professionele, ernstige
gezichten en meetlinten.

I

nmiddels was de straat besmeurd
met rare, fluorescerende tekens,
versierd met allerlei krijt-krullen.
Nogal simpele graffiti vond de dikke
man. Met weinig artistieke uitstraling en
verdieping. Of het moet van een zeer
hoog abstractieniveau zijn, dacht hij. Het
zouden tekens kunnen zijn die aangeven
waar een mogelijke besmetting heeft
plaatsgevonden. Of waar inmiddels
via het coronavaccin, de betreffende
bewoners met de Bill Gates chip waren
uitgerust. Met die chips zouden de
buitenaardse wezens (of Rutte c.s.) op
een simpele manier hun vijfde kolonne
kunnen vinden en kunnen inschakelen
bij de grote reset.
Helaas, beste lezer. Niets van dit alles. De
gedachtegang van de dikke man was een
beetje op hol geslagen. Wat was dan wel
het geval. Het geval wil bij nader inzien,
dat de gemeente een groenplan heeft
bedacht en dat onze wijk gekozen is als
pilot. En daarbij hebben ze alle bewoners
die het aangaat een brief gestuurd. In die
brief staat kort aangegeven wat het plan
is. Zo, zei de dikke man tegen mevrouw

dikke man, dat ziet er goed uit. Meer
groen, meer leven. Daar dachten andere
gepensioneerden in de wijk anders over.
En meteen moest de dikke man denken
aan 50Plus. U weet wel die politieke partij
die het onmogelijke, mogelijk maakte. Na
veel onderlinge onenigheid en splitsingen
was deze partij zelfs in staat zichzelf van
het laatst overgebleven kamerlid af te
splitsen. Een ware Houdini act. Maar
goed. De dikke man nam zich voor om
wat dieper in de materie te duiken en ja
hoor, daar kwam de aap uit mouw. Zoals
het de Rochusbuurt betaamt moet en zal
de buurt kritisch zijn op wat de boven
ons gestelden ons voorschotelen. Zo
ook het groenplan. Te weinig groen, te
veel groen, te lastig groen, ik kan mijn
fiets niet keren groen en hoe moet het
dan met al die poepende honden groen.
Goh, dacht de dikke man... Hoe zou dat
nou komen in onze buurt. Altijd is er
wel wat en altijd zijn er buurtbewoners
met te veel vrije tijd in de weer om het
de gemeente en zichzelf wat lastiger
te maken. Aan de andere kant, dacht
de dikke man. Stel dat die actieve
buurtgenoten dat niet zouden doen.
Hoe zou de buurt er dan uit zien?
Volgeplempt
met
appartementengebouwen? Met veul parkeerplaatsen?
Met zielig, onderhoudsvrij groen?
Daar moest de dikke man nog maar
een keer diep over nadenken. Voorlopig
had de dikke man er vrede mee dat er
behoorlijk wat vrijgestelden in de buurt
wonen die zich druk kunnen maken over
van alles en nog wat.
De dikke man

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

M

aar hoeveel oog voor detail
heb je eigenlijk? We bieden je
de kans om jezelf te testen.
Of je gaat eens op zoek naar de plekken
waar wij deze foto’s hebben gemaakt.
Succes met zoeken en vooral vinden van
onze 4 gekozen plekken!! Antwoorden
vind je onder aan de pagina. De Redactie

Luchtfoto:
Martien Aerts
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Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken.
Foto 1: Geldropseweg 144 | Foto 2: Pastoor Dijkmansstraat 11 | Foto 3: Hoefkestraat 44 | Foto 4: Hertog Hendrik van
Brabantplein 5. 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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Het mondzorg team
+ 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.

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

Foto’s: Yolande Voskes

Soepzootje
Vanaf 19 december was het
weer zover: geen intelligente
lockdown, geen avondklok
maar dit keer een ordinaire
lockdown tot zeker 14
januari. Het was alsof je de
samenleving hoorde zuchten:
‘Houdt het nou nooit op?’

O

f ze over profetische gaven
beschikken weet ik niet maar
Yolande en Frank hadden al
besloten om de soepactie die ze tussen
kerst en oud en nieuw in 2020 hadden
gevoerd, dit jaar te herhalen. Dit werd
natuurlijk weer ondersteund door Danny
en Heinz, onze plaatselijke grafische
vormgevers (en meer!; lees verder) met
de productie van dit keer wel een heel
kunstzinnig affiche en de bevoorrading
van de soepbekers, inclusief stickers.
Vanwege de hoeveelheden hebben we
weer een succesvol beroep gedaan op het

pannenarsenaal van restaurant ’t Hoefke.
Misschien wel extra zuur voor Harriet
en Wiro omdat ze kort daarvoor hun
zorgvuldig samengestelde kerstmenu
voor het tweede jaar achter elkaar
hadden moeten schrappen. Ook toen
we aan Dido van Stadsbakkerij Broodt
vroegen of hij weer wilde sponsoren
deed hij spontaan en hartverwarmend
mee; niet omdat hij zijn broodt zo graag
weggeeft, maar gewoon omdat hij het
zo’n leuke actie vindt! Ook de Jumbo
deed dit jaar weer een duit in het zakje en
nam de kosten van de ingrediënten van
de erwtensoep, die voor de donderdag
op het programma stond, voor haar
rekening.
Vanwege het grote succes van vorig
jaar werden de soepen dit jaar een dag
van te voren klaargemaakt. Dus op 2e
kerstdag werden 24 liter Goulashsoep
en 8 liter vegetarische champignonsoep
met Boursin bereid, en op maandag 40
liter linzensoep, al dan niet vegetarisch.
Op maandag werden twee tentjes
opgebouwd voor de Buut, één voor de
soep en de ander om in te schuilen. En
dat was maar goed ook want het was
pokkenweer. Op dinsdag vertoonde het
tentje in de Hoefkestraat vliegneigingen,
en moest weer afgebroken worden.
Vanwege het slechte weer - of was het

iets anders – viel de belangstelling wat
tegen. Aan de soepen heeft het niet
gelegen: Op woensdag - toen de wind
weer wat was gaan liggen - is er in totaal
40 liter soep verkocht!
En dan op donderdag het dubbelprogramma: maar liefst 48 liter
erwtensoep en circa 400 oliebollen!
Deze hoeveelheid oliebollen hadden
nooit geproduceerd kunnen worden
zonder de resolute interventie van
Danny & Co (lees: Heinz). Met een
zelden vertoonde inzet werd de Buut
compleet ondersteboven gezet, en
rees het deeg letterlijk de pan uit. Met
deze hoeveelheden aan lekkernijen is
natuurlijk een geoliede sales-afdeling
onontbeerlijk: Annelies, Maike, Lisanne,
Janne, Cato, Willem, Carlijn, Sabine,
Trudy, Natalie, Jeroen en iedereen die we
verder nog vergeten zijn: heel veel dank!
Kortom ook dit jaar was de soepactie
tussen kerst en oud en nieuw weer
een groot succes. Bovendien hebben
twee huishoudens de kosten voor de
inkoop voor de eerste drie dagen op
zich genomen, waardoor de kas van de
buurtvereniging ook nog eens gespekt
werd. Hulde!
Het Rochusbuurtbestuur

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

Geldropseweg 105

Tel. 040-211 18 65

5611 SE Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl

info@audiotvcentrum.nl
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Bruisende
verboden
Marijke (42) schrijft over haar
leven met een chronische
ziekte (ME) in de Rochusbuurt.
Oorspronkelijk opgegroeid
in de Rochusbuurt is ze na
jaren weer terugverhuisd toen
ze ziek werd. Ze huurt het
zolderappartement van haar
moeder die al die jaren trouw
in de Rochusbuurt is blijven
wonen.

D

e Rochusbuurt bruisde weer
de afgelopen maand! De Buut
verkocht een ruim buffet aan
heerlijke soepen alsof er nooit Corona
had bestaan en samen met mijn buurtjes
luidde ik op straat het nieuwe jaar in
met geknal om ons heen alsof er nooit
een vuurwerkverbod had bestaan. Eén
van onze buurtjes vroeg zich af hoe
het toch als expat moest overkomen dat
er een vuurwerkverbod was met dit als

Gevonden
fietsje
Op 1 januari vond ik dit kleine
damesfietsje of kinderfiets in
mijn plantenbak.

H
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et staat op slot. Ik heb het twee
weken op straat laten staan
en gemeld bij twee websites
over gevonden/verloren voorwerpen.
Inmiddels staat het bij mij achter. Als
iemand het kwijt is, kan diegene mij
bellen: 06 40191281.
Nienke Hoogstra

uitkomst. Er zijn landen waar je voor
minder... en vult u de rest maar zelf in.
Ik bruisde gezellig met de buurt mee want
toen het nieuwjaar werd ingeluid lukte
het me daarna zowaar om drie kwartier
met mijn buren op straat te kletsen
en feesten. Ook het studentenhuis in
onze flat deed gezellig mee vanaf het
balkon. Ik wist overigens niet dat daar
een studentenhuis zat maar er bleken 8
bewoners in één appartement te kunnen
wonen, in ieder geval op Oudjaarsnacht.
Niet alleen het vuurwerkverbod werd
genegeerd zullen we maar zeggen.
Op deze momenten van feestelijk
samenzijn heb ik het gevoel dat ik voluit
leef. Ik geniet van de gezelligheid en de
saamhorigheid die onze buurt kent. En
dit jaar kon ik wat meer meegenieten
dan vorig jaar want met ups en downs
komt er een klein beetje beweging in de
behandeling die ik aan het volgen ben.
Fingers crossed, want met ME weet je
nooit wat je krijgt. Voor je het weet lig je
weer 3 dagen voornamelijk in bed, wat
de week erna gebeurde. De combi van
booster, gezelligheid, oliebollen en weet
ik nog wat meer vielen kennelijk niet zo
goed.
Nu door de behandeling er van alles in
mijn lichaam verandert, herken ik de
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waarschuwingssignalen die mijn grenzen
markeren niet meer zo goed als eerder.
Resultaat: ik ga vaker over mijn grenzen
waardoor mijn ziekte opvlamt en ik
weer plat mag door uitputting en andere
malaise. In medische termen noemen
ze dat een PEM: Post Exertional
Malaise. Oftewel: malaise die optreedt
na inspanning die over je grenzen van
belastbaarheid is gegaan.
Eén ding moet ik dat lijf nageven:
het is goed afgestemd op de huidige
tijdsgeest. Hoezeer ik mijzelf ook een
terugvalverbod heb opgelegd, mijn lijf

“Ik geniet van de
gezelligheid en de
saamhorigheid die onze
buurt kent. ”
blijft volharden in dat dat niet bestaat.
Die PEM vuurpijl wordt gewoon weer
afgeschoten en knalt prachtig uit elkaar
voor het balkon met de 8 studenten.
Welkom in 2022!
Lieve buurtgenoten, ik wens jullie
allemaal een zo gelukkig mogelijk maar
vooral een zingevend nieuw jaar, met
liefde en oog voor jezelf en elkaar!

Gemeenteraadsverkiezingen:
hét Rochus- en
Irisdebat!
Het kabinet is gevormd maar
nu de gemeenteraad nog, over
twee maanden is het zover: de
gemeenteraadsverkiezingen!

W

aar staan de verschillende
partijen eigenlijk als het gaat
om het volbouwen van de
binnenstad met hoge torens? Hoe staan
ze tegenover woningsplitsing in buurten
als de Iris- en Rochusbuurt? En hoeveel
groen is wenselijk/noodzakelijk? Om
zowel de bewoners van de Iriswijk als de
Rochusbuurt een beetje te helpen bij hun
keuze organiseren we, net als vier jaar
geleden, een debat!
Het debat zal gehouden worden op
donderdag 3 maart om 19.30 uur in
de Blokhut. Uiteraard ‘corona volente’
maar wie niet waagt wie niet wint!
Mocht het, vanwege de dan geldende
maatregelen, niet door kunnen gaan
bedenken we een alternatief.
Heb jij nou thema’s die écht aan bod
moeten komen tijdens het debat? Laat
het ons dan vóór 1 februari weten door
een mail te sturen naar info@debuutrochusbuurt.nl

onderhoud
•• onderhoud
APK-keuring
•• APK-keuring
schadeherstel
•• schadeherstel
banden
•• banden
in-en verkoop
verkooppersonenwagens
personenwagens
•• in-en
airco-service
•• airco-service
Heezerweg77a
77a
Heezerweg
5614 HB
HBEindhoven
Eindhoven
5614
tel:040-2112595
040-2112595
tel:
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Op de
koffie
bij…
Diny &
Niek
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om in de woonkamer te slapen.” Dan
begin je te denken of je de woning wel
wilt kopen. Tegenwoordig zouden we
meteen Ja roepen als je een woning in
zo’n mooie wijk voor 58.000 gulden kunt
kopen maar Diny en Niek zijn niet zo
enthousiast. Ze kijken verder en komen
een rijtjeshuis in de wijk Hanevoet tegen.
De vraagprijs is wel aanzienlijk hoger en
een rente voor je hypotheek van 11,7%

“Een samenwonend
stel zonder huwelijksdocumenten is in de wijk
geen probleem!”
Niek anno 1980

is ook niet mals. Maar het huis is tamelijk
groot, het is dichtbij uitvalswegen gelegen
en het winkelcentrum Kastelenplein is
op een steenworp afstand.
Diny en Niek hoeven het huis alleen
schoon te maken en opnieuw te
behangen. En het is lekker warm binnen
– zelfs in de winter.

Ben je soms ook benieuwd wie
er allemaal in onze wijk wonen?
Er zijn zo veel verschillende
huizen, flats, onderkomens,
kamers en optrekjes met (bijna)
allemaal een eigen karakter.
Daarom ga ik namens het
Rochusnieuws ook deze keer
weer op bezoek bij buren om
een tipje van deze sluier op te
lichten.
Reizen in de tijd
Deze keer reizen we in de tijd: in
plaats van te streamen, luisteren we
met behulp van cassettebandjes naar
muziek. Laat je smartphone thuis, want
waar wij heengaan, maak je gebruik
van een kiesschijf. En we zien stijlvolle
interieurs in de kleuren oranje en bruin,
helemaal af met gehaakte gordijnen
en planten in zelfgemaakte macramébloempothangers. Dus echt vintage! Wat
wil je meer?
We reizen naar eind jaren 70 van de
afgelopen eeuw, naar de jaren 1977 tot
1981 in de Pastoor Dijkmansstraat 38 om

Foto’s en tekst: Kay Sachse

precies te zijn. Toen woonden Diny en
Niek hier, nou, ze hokten eigenlijk. Of
noemde je het toen al voordeurdelers?
Maar wie zijn Diny en Niek eigenlijk?
Diny en Niek
Niek studeert in de jaren 70 aan de
Pedagogische Academie Hemelrijken,
Diny zit op de grafische school en doet
een tekenopleiding, best modern voor
die tijd want zij is de enige vrouw die
in deze tijd haar studie hier afrondt.
Ondanks een ruime studiebeurs is huren
voor een ongehuwd stel ondanks de lage
huur van 290 gulden (stel je voor!!) niet
zo gemakkelijk. Dus stapt de vader van

Diny op de fiets om met de makelaar te
spreken. Hij gaat borg staan voor het stel
dat vervolgens ook nog in aanmerking
komt voor huursubsidie. Dat getrouwd
zijn bepaalde voordelen heeft, merkt
Niek ook op het werk: na zijn studie
krijgt hij een baan in Oisterwijk maar
naar een vaste baan kan hij daar fluiten
omdat hij niet getrouwd is. Gelukkig lukt
dat op een school in Helmond wel. Diny
werkt inmiddels bij een studiozetterij
in Eindhoven nadat ze tijdens haar
sollicitatiegesprek fijne vragen heeft
gekregen zoals: Ben je wel getrouwd?
Wil je geen kinderen? En ga zo maar
door…

Pastoor Dijkmansstraat eind jaren ‘70

De Oude St. Joris
Een samenwonend stel zonder
huwelijksdocumenten is in de wijk geen
probleem. Niek is al langer stamgast van
de Oude St. Joris. Of het aan de bierkaart
heeft gelegen: 10 pilsjes, 5 gulden?! Jan
Denis, de kroegbaas, strikt Niek meteen
voor de cafévoetbalclub. “Hij kwam
gewoon bij me aan de deur. ‘Niek, zei
hij, jij moet mee komen voetballen op
de zaterdagochtend.’ Dat betekende
weliswaar vroeg opstaan maar ook gratis
bier.” Dus Niek is op zaterdagochtend
onder de pannen en voetbalt tegen de
andere teams van cafés en kroegen in de
stad.

“Bij de Oude St. Joris kwam alleen de
jeugd en bij andere kroegen kwamen we
helemaal niet. We waren wel soms bij
het friettentje van Pieter en zijn vrouw
uit Suriname waar je eens in de week roti
voor 10 gulden kon krijgen.”
Rochusbuurt of toch elders
Een winter in de Pastoor Dijkmansstraat
kent zo zijn uitdagingen: ’s ochtends is
alles bevroren want de enige gaskachel
staat in de woonkamer. En warm water
is ook een rariteit. Boven is er geen
verwarming. Diny vertelt lachend: “De
vorige bewoners hebben in de winter
hun matrassen naar beneden gehaald

40 jaar geleden
“Wat was het toch een gezellige tijd:
niks was te gek, alles kon!”, vertelt
Niek. “Je kende toen iedereen in de
wijk en iedereen werd geaccepteerd”,
vult Diny aan. “Ja, we missen het wel
dat je op vrijdagavond gewoon de stad
in kon lopen om te winkelen, een pils in
de kroeg tegenover kon gaan drinken.
Of gewoon te buurten met iemand op
straat.”
“Na onze verhuizing stopte ik in 1982
met het voetballen omdat ik geschiedenis
ging studeren in Tilburg”, herinnert zich
Niek. “Maar ook naderhand waren we
nog regelmatig in de buurt omdat mijn
broer er nog woonde”, zegt Niek. “Zo
hebben we toch nog een band gehouden
met de wijk.”
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.
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Kay
gaat eco
stoffen
shoppen

bij neergelegd. “Ik ben al 2 jaar online
bezig: ik maak foto’s van mijn stoffen en
plaats deze op mijn website. Of ik zet
ze op mijn account bij Instagram.” Even
tussen jou als lezer en mij: na mijn bezoek
heb ik een bezoek gebracht aan Linda’s
Instagram-account. Als je opschiet, ben
je misschien follower nummer 5000. Wat
een prestatie.
En hoe zit het met de andere stoffenwinkels
in de straat? “Toen ik net geopend was,
ging ik bij Vanderheidenstoffen langs. Bij
de kennismaking hebben we vastgesteld
dat we elkaar prima aanvullen want ik
bied een productenreeks aan die zij niet
hebben in de winkel. Dus perfect om
elkaar te ondersteunen en klanten naar
de andere te verwijzen.”

Ik woon inmiddels 4 jaar in
de Rochusbuurt en ontdek
nog steeds veel nieuwe
dingen: plekken waar ik met
de hond ga wandelen, aardige
buren waar ik op bezoek ga
of grote en kleine winkels,
eetgelegenheden enz. Weet jij
eigenlijk wat voor juwelen hier
in de wijk zijn? Onze wijk telt
niet alleen cafés en restaurants
maar ook winkels voor de
inwendige mens, uiterlijk en
schoonheid, kleding, vervoer,
sport, gezondheid en nog veel
meer.

H

elaas is ouderwets shoppen
op dit moment nog een
no-go maar ik kan wel
in contact komen met
winkels, click&collect, call&collect of
wat dan ook gebruiken. Nu was ik een
tijdje terug naaien bij INGEnaaimachines
en stoffenshoppen bij Van der Heiden
Stoffen, en je zou denken dat ik nu zo’n
beetje klaar ben met dat soort winkels.
Maar alle goede dingen komen in drieën:
ik ga eco-stoffen-shoppen!
Nog een stoffenwinkel?
Twee weken! Twee weken vanaf 8
december om precies te zijn. Zo
lang was de nieuwe winkel Eco
Fashion Fabrics, afgekort EFF, op de
Geldropseweg geopend. Toen kwam
er weer een lockdown. En ik heb de

Foto’s en tekst: Kay Sachse

kans gemist om in een fysieke winkel
stoffen met het kenmerk duurzaam
of organic te kopen. Jij wellicht ook…
Wat handig dat ik namens de redactie
van het Rochusnieuws een afspraak kan
maken om na te gaan wat deze derde
stoffenwinkel op de Geldropseweg
(naast Van der Heiden Stoffen en Harrie
Bosch Modestoffen) te bieden heeft.
Nog meer van hetzelfde?
Bewuste keuzes maken
Linda heet me van harte welkom.
Met koffie in tweedehands kopjes.
“Duurzaamheid is voor mij belangrijk”,
vertelt ze. “Ik houd ervan om zelf
kleding te maken. Maar ik wil weten
waar mijn stoffen vandaan komen.
En wat erin zit. Daarom ga ik heel
bewust op zoek naar materialen waar

ik antwoorden krijg op deze vragen.
Sommige stoffen zijn duurzaam vanwege
de productiemethode, andere omdat
ze gerecycled zijn. Weer andere stoffen
komen van grote modebedrijven waar iets
uit productie gaat en stoffen overblijven.
In plaats van deze te vernietigen,
kan ik ze nu in de winkel verkopen.”
Nou, dat wist ik niet. Grote merken
als Burberry hebben vroeger stoffen
gewoon verbrand als iets uit productie
ging. Wat een nutteloze vernietiging van
hoogwaardige producten. En mooi dat
ze toch nog kunnen worden gebruikt.
Online op de site en Instagram
“Hoe doe je het nu als je net een winkel
hebt geopend waar niemand mag
komen”, vraag ik me hardop af. Linda
heeft zich er blijkbaar al een beetje

“Ik kies voor stoffen met duurzame
labels, bijvoorbeeld GOTS.” Nou,
de naam van het label is niet echt
inspirerend (rijmt op) maar de afkorting
staat voor Global Organic Textile
Standard. De gecertificeerde stoffen
krijgen een nummer dat je als consument
kunt checken, en dan weet je of iets
organic en/of Fair Trade is. Ik weet dat
veel producenten graag wat smokkelen
met hun producten: je produceert
bijvoorbeeld in een lage-lonen-land
en laat dan in Italië de rits in de broek
zetten, en hupsakee: Made in Italy komt
op de broek te staan. “Precies”, roept
Linda. “Je moet een keuze maken en dan
checken op betrouwbaarheid.”
Duurzame stoffen – dus een soort
geitenwollensokken-mode?
Ik ga eens kijken in de schappen. Of hier
50 Shades of Beige te vinden zijn, je weet
wel, van die eco-kleuren die zo typisch zijn
voor milieuvriendelijke verfprocessen in
de stijl van geitenwollensokken? En heeft
Linda alleen stoffen van kriebelende wol
of grof katoen? Nee dus, ik heb het
mis. Verscheidene prachtige kleuren.
Je zult me moeten geloven want de
foto’s in het Rochusnieuws zijn helaas
in zwartwit. Maar ik zie schitterende
blauwtinten (echt mijn kleur), fleurige
bloemmotieven (zal mijn moeder fijn
vinden voor patchwork) maar ook

gekleurde stickers bij de stoffen: geel
betekent dat de stof geen chemicaliën
bevat die schadelijk zijn voor de huid,
blauw wordt gebruikt voor gerecycled
en groen voor biologisch. Ik kan kiezen
voor stoffen van bijvoorbeeld bamboo
of Tencel. Tencel? Dat is een Australisch
merk waarbij materiaal van de duurzaam
verbouwde eucalyptusbomen wordt
gebruikt zonder dat de lieve koala’s
hun favoriete kost moeten missen. Het
materiaal is ademend, heel sterk en
antibacterieel. Ideaal dus voor zomers
shirts. Enig nadeel: het heeft niet de
heerlijke geur van eucalyptus.

“Sommige stoffen zijn
duurzaam vanwege
de productiemethode,
andere omdat ze
gerecycled zijn. ”
Verder vind ik ook een prachtige
stof van duurzame denim – in blauw
uiteraard. Nu heb ik weliswaar bij
Ingenaaimachines een cursus gevolgd
maar een getailleerd jasje zou ik nog
steeds niet kunnen maken. “Geen
nood”, zegt Linda, “ik heb wel contact
met een naaister die je verder zou
kunnen helpen.” Goh, wat handig. Het
lijkt erop alsof ik trendy en duurzaam de
lente en zomer in kan. En jij? Als je meer
wilt weten, neem dan zelf eens een kijkje
op: www.ecofashionfabrics.com.
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Rochus
Culinair:
Shepherd’s
pie
Comfortfood. Alweer
zo’n modewoord wat
je tegenwoordig steeds
vaker tegenkomt in allerlei
kookprogramma’s. Maar wat
betekend het eigenlijk? En wat
is mijn ultieme comfortfood?

G

oogle geeft snel antwoord op
de eerste vraag. Comfortfood
is eten dat een gevoel van
welbehagen geeft, vaak met nostalgische
of sentimentele waarde. Ook wordt
het gekenmerkt door een hoog
caloriegehalte, een hoog suikergehalte
of een hoog koolhydraatgehalte. Dat
maakt het antwoord op vraag twee nog
niet zo makkelijk. Zonder moeite dreun
ik zo een lijst op met eten wat aan al
deze voorwaarden voldoet. Er is echter
één gerecht wat toch blijft hangen.
Shepherd’s pie!
Jaren geleden werd ik verliefd op
Ierland tijdens een korte vakantie aan
dit prachtige land. Sindsdien ben ik er
met grote regelmaat terug geweest. Er
zijn weinig momenten die mij een fijner
gevoel geven dan het nuttigen van een
heerlijke sheperd’s pie in een Ierse pub.
Uiteraard onder het genot van een glas
Guinness en bij voorkeur op de tonen
van live gespeelde Ierse folk muziek.
Eerlijk is eerlijk, deze sfeer is thuis niet
te evenaren. Maar... een zelfgemaakte
sheperd’s pie, een lekkere Stout en de
Dubliners op de achtergrond brengen
mij, als ik een hap neem en mijn ogen
sluit, even terug naar die authentieke
Irish pub en dat gelukzalige gevoel.
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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!
Sheperd’s pie is traditioneel een gerecht
wat op maandag gegeten wordt. Dit
komt voort uit een andere Ierse traditie,
de Sunday roast. Het vlees wat over blijft
op zondag wordt op maandag verwerkt
in een pie. Lamsvlees is ontzettend
populair als Sunday roast en dus bevat
de pie op maandag ook vaak lamsvlees
(herder, lammeren; snap je?). Mijn recept
bevat dan ook lamsgehakt. Kun je hier
niet aankomen of heb je geen zin om
hier moeite voor te doen dan kun je ook
gebruik maken van rundergehakt. We
spreken dan echter niet meer van een
sheperd’s pie maar van cottage pie (ook
lekker!). Of sheperd’s pie voor jou ook
het ultieme comfort food is weet ik niet,
dat is immers persoonlijk. Wat ik wel kan
beloven is dat je er van zult genieten!
Bon appetit, Niek
Ingredienten voor 4 personen:
• 1 ui, fijngehakt
• 1 teen knoflook, fijngehakt
• 1 winterpeen, in heel kleine blokjes
• 2-3 stengels bleekselderij, in heel
kleine blokjes
• 300 gram rundergehakt
• 1 blik gepelde tomaten(400 gram),
gehakt
• 2 theelepels Worcestershiresaus
• 1 laurierblaadje
• 150 ml runderbouillon
• 2 theelepels tijm
• paar druppels tabasco, naar smaak
• kleine handvol bladpeterselie, grof
gehakt
• 1 kilo aardappels, geschild en in
gelijke stukken
• scheutje melk
• 100 gram roomboter

•
•
•

snuf nootmuskaat
zeezout, versgemalen zwarte peper
handvol broodkruim of paneermeel

De bereiding
1. Verhit een eetlepel roomboter in
een zware pan op middelhoog
vuur en bak hierin de ui, knoflook,
winterpeen en bleekselderij zo’n
tien minuten tot ze zacht zijn.
2. Voeg het gehakt toe, braad lekker
aan en maak het vlees rul met een
vork.
3. Voeg de tomaten, de Worcestershiresaus, het laurierblaadje, de
bouillon en tijm toe en breng alles
aan de kook. Zet het vuur lager en
laat de saus zeker twintig minuten
zachtjes sudderen tot hij mooi
ingedikt is.
4. Verwarm de oven voor tot 180 °C.
5. Kook de aardappels gaar in water
met zout. Giet ze af en laat ze
uitdampen. Stamp ze of druk ze
door een pureeknijper fijn. Giet er
een scheutje melk bij en een flinke
klont roomboter en meng tot een
smeuïge puree. Breng op smaak met
nootmuskaat, zout en peper.
6. Breng de gehaktsaus op smaak met
een paar druppels tabasco, zout en
peper. Schep de peterselie erdoor.
7. Giet de saus in een ovenschaal
en dek af met de aardappelpuree.
Bestrooi licht met wat broodkruim
en verdeel er wat kleine klontjes
roomboter over.
8. Bak de shepherd’s pie zo’n dertig
minuten in de oven tot hij lekker
pruttelt en het pureedakje mooi
goudbruin kleurt.

Ons kindercentrum biedt drie vormen van

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons

kinderopvang: dagopvang, peuteropvang

bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96.

(peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.dedroomwereld.nl

• Amy Deluxe Shisha’s en accessoires • Shisha stones• Shisha tabak • Kooltjes
• Waterpijpen (glas en acryl) • Diverse Shisha’s 1/2/3 of 4 slangen vanaf 12,50
• Vaporizers • Puurpijpjes • Grinders • Rolling books
• Wierook 50 diverse geuren 20 sticks 1,00 • E-sigaret en E-liquids diverse smaken
• Rolling papers en tips • Cones • Fillingsystems • Greengo tabak
• CBD olie en E-liquids met 100mg CBD • Zaadjes • Truffels en Kweeksetjes
• Herbal energizers • Cadeau artikelen • en nog veel meer leuke artikelen!

Dinsdag t/m Zaterdag

BOBLINE
hair & beauty

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur
www.boblinehairandbeauty.nl
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Afvalkalender
Rochusbuurt &
St. Jorislaan

Buurt-info
Buurtbestuur
Yolande Voskes

tel: 06 23 70 27 30

info@debuut-rochusbuurt.nl
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Om alvast te
noteren in je
agenda:
onder voorbehoud van
coronamaatregelen

www.debuut-rochusbuurt.nl
Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren

Ook in de Rochusbuurt een
nieuwe minister van financiën!

03/03

activiteiten via Buurtbestuur

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

vanaf 19.30 uur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems

tel: 212 61 93

N

u hoor ik de meeste
mensen denken… hebben
we een penningmeester?
En wie was onze vorige
penningmeester dan? Onze voormalige
penningmeester begon ooit als secretaris
in tijden van woeste nieuwbouwplannen
in onze buurt. Als gevolg daarvan werd

het oude buurthuis op het Rochushofje
gesloopt. Een woelige tijd met beroepsen bezwaarschriften en zelfs het instellen
van een hoger beroep bij de Raad van
State. Uiteindelijk won de crisis en kwam
alles op zijn pootjes terecht en hebben
we nu, in plaats van een gigantisch
appartementen complex, mooie huizen
aan de Hoefkestraat.
Gelukkig kregen we een nieuw buurthuis
in voormalig café de Buut en rond die
tijd verruilde hij de post van secretaris
voor die van penningmeester. Een post
waar hij niet op de voorgrond hoefde
te staan maar vrij anoniem belangrijk
werk kon doen. Trouw was hij bij de
bestuursvergaderingen, werden de
gemeentelijke subsidies aangevraagd,
moedigde hij activiteiten aan en
kregen alle buurtbewoners ruimte om
activiteiten te organiseren.
Dat deed hij ook toen de Buut verbouwd
werd. De enige keer dat hij op de rem
moest trappen was toen de coronacrisis
toesloeg en de buut zonder inkomsten
kwam te zitten, terwijl de uitgaven wel
doorliepen. Kortom een penningmeester
die elke vereniging zich zou wensen. Na
tien jaar is het echter welletjes geweest.
Tijd voor nieuw bloed melde hij in de
bestuursvergadering…

Maar waar vind je een nieuwe
penningmeester? We besloten de
opmaker van het Rochusnieuws alvast
een appje te sturen dat we een “vacature”
wilden plaatsen en toen kwam een reactie
die we niet verwacht hadden: “Wat houdt
de vacature precies in? Misschien heb ik
wel interesse!” Die interesse was serieus
en vrij snel hadden we dus een nieuwe
penningmeester!
Esther woont al zeker 20 jaar in de
buurt samen met Jan en dochter Puk
(voorheen in de kidsredactie). Sinds
3 jaar zorgt ze voor een prachtige
opmaak van “ons krantje” en is ze de
afgelopen jaren de eindredactie erbij
gaan doen. En nu dus ook onze nieuwe
penningmeester. Esther, we kijken uit
naar de samenwerking en we hebben er
alle vertrouwen in dat het ministerie van
financiën bij jou in goede handen is.
Gijs, je blijft zoals gezegd liever op
de achtergrond maar nu ontkomen
we er niet aan! Dank voor 10 jaar (!!!)
Rochusbuurtbestuur, jouw betrokkenheid, scherpe, kritische en analytische
blik, droge humor en gezelligheid. We
gaan je missen!
Namens het bestuur,
Yolande

de blokhut Irisbuurt

waltherwillems@gmail.com

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
4 en 18 januari | 1 en 15 februari

Joris Westerwoudt

tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Rochusbuurt (donderdag):
13 en 27 januari | 10 en 24 februari

25/06

vanaf 18.00 uur

RUNNING DINNER

Speeltuincommissie

Op 10 januari werd het vierde
kabinet Rutte beëdigd. Allemaal
hebben we kunnen zien hoe
de ministers de eed aflegden
en hoe ze op de foto gingen
op het bordes met onze
koninklijke hoogheid. Twintig
ministers moeten een nieuw
elan gaan brengen in politiek
Den Haag. Maar terwijl de ogen
op onze politieke hoofdstad
gericht zijn was er een ook een
belangrijke wisseling in het
bestuur van de Rochusbuurt.
Op 10 januari werd namelijk
onze eigen Sigrid Kaag (lees:
onze nieuwe penningmeester)
beëdigd.

VERKIEZINGSDEBAT

the summer edition

Maartje van den Boogaard
Redactie Rochusnieuws

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
11 januari | 8 februari

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

Rochusbuurt (donderdag):
20 januari | 17 februari

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt
Koen van Grinsven

tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Ophalen oud papier (woensdag):
5 en 19 januari | 2 en 16 februari

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop

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

tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl
Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Geertje Schut-Vogels

tel: 238 42 13

Aanleveren
Kopij
In maart verschijnt nr. 185 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 11 maart mailen aan de redactie:
rochusnieuws@gmail.com of geef de
bijdrage af bij Hoefkestraat 12.

Heeft u mooie (oude) foto’s van onze buurt?
Mail ze naar de redactie: rochusnieuws@gmail.com

15

16

ROCHUSNIEUWS

NO.184

JANUARI - FEBRUARI 2022

Alles voor ‘n beter klimaat!

KidsTalk

Houd de buurt schoon!

Wie ben je?

Nina van
Gansewinkel

J

e kent het vast wel:
klimaatverandering.
Door de jaren heen
gaat het steeds
slechter...

Hoe oud ben je?

6 jaar
Wie zijn je ouders,
zusjes of broertjes?

Mijn
papa heet
Kristian (van
Gansewinkel),
mijn mama Linda (Jansen)
en ik heb een zusje, Tess

B

ijvoorbeeld je bent
net lekker buiten
en je struikelt over een
blikje. Of je ziet overal
sigarettenpeukjes. Zo
irritant!

Naar welke school en klas ga je?

De Hasselbraam groep 3
Wat is je lievelings-

D

aarom moeten wij de
buurt schoonhouden.
Pak bijvoorbeeld je
afvalgrijper en maak je
straat schoon. Alle kleine
beetjes helpen voor een
schonere buurt!

Ga op plastic
dieet! Deze
dieren houden
er namelijk
helemaal niet
van!

Les:

Schrijven (taal), want
dan mag je met de gel-pen
Eten:		

Sushi!
Vakantieland:

Nederland
(Zeeland)

Wat kun jij
doen?

Snoep:		

1. Maak zaadbollen!
Pak bloemzaadjes
en aarde. Prop het
ineen en maak er
een bolletje van.
Strooien maar!

Dier:

2. Verkoop je kleding!
Het is tweedehands,
dus dat scheelt
water, olie, noem
maar op!
3. Plastic dieet!
Pak in de supermarkt minder
producten met een
plastic verpakking.
We hopen dat met deze
tips het klimaat minder
achteruit gaat!
Groetjes Janne & Lynn

Zuurtjes
Kleur:

Lichtblauw
Konijn, mijn konijn heet Knabbel
Tv-programma:

Djamilla (YouTube)
Waaraan heb je een hekel?

Spinazie
Wat zijn je hobby’s?

Hockey en tekenen
Wat is een goede/slechte eigenschap?

Zorgzaam, ik zorg graag voor Tess
en slechte eigenschappen heb ik
niet ;)
Van welke muziek hou je?

Suzan en Freek bijvoorbeeld Goud
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?

Ja!
Waarom? Omdat er een
speeltuin is en mijn
school dichtbij is
Wat wil je later worden?

Dierendokter
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Mila Boon

