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Televisie
opnames
in de
Rochusbuurt!
Tekst Frank van der Laak
Foto Martien Aerts

Een tijdje geleden struinde een
groep Vlamingen nieuwsgierig de
buurt af. Ze leken op zoek naar
een huis. Ook bij de Buut werd
aandachtig naar binnen gekeken.
Een paar weken later werd een en
ander duidelijk.

Z

e vroegen of ze langs mochten
komen omdat ze op zoek waren
naar een locatie voor het maken
van televisie opnames.
De Vlaamse regisseur Toon Slembrouck
is ook in Nederland bekend van de
dramaserie ’Gevoel voor tumor’. Gevoel
voor tumor is een gedurfde comedy over
een moeilijk onderwerp waar veel mensen
mee te maken krijgen. Daar zijn er niet
veel van, slechts een enkele seriemaker
durft het aan grappig te doen over
zoiets ernstigs. In deze serie denderen
we in hoge vaart het leven binnen van
de 25-jarige Tristan. Tristan blijkt kanker
te hebben. Daar gaat dat onbezorgde
leventje. Angst en onzekerheid komen
ervoor in de plaats. Deze Belgische
serie won de Prix d’Europe voor beste
dramaserie van 2018.

Deze zomer worden de opnames
gemaakt voor de nieuwe productie
van Toon Slembrouck: ‘De Club’.
Een 8-delige televisieserie over drie
jonge stellen die geen kinderen kunnen
krijgen. De meeste opnames worden in
Vlaanderen gemaakt waar twee van de
drie stellen wonen. Één stel, studenten
nog, wonen echter in Nederland in een
studentenhuis, ofwel ‘op kot’.
De keus van de makers voor een
Nederlandse stad is op Eindhoven
gevallen, waar ze twee weken lang
komen filmen. De buurt waar de
protagonisten wonen is de gezellige
Rochusbuurt geworden en de Buut
wordt voor de gelegenheid omgebouwd
tot studentenhuis. De opnamedagen zijn
gepland van 16 t/m 23 juni.
Op deze dagen zullen zowel de binnen(in de Buut) en buitenopnames in de
buurt worden gemaakt. Rondom deze
periode worden op meer plekken in
Eindhoven opnames gemaakt: o.a. in het
centrum, het station en op de luchthaven.
In verband met deze opnames is de Buut
gesloten van 11 t/m 24 juni. Op 13 t/m

15 juni wordt de Buut omgetoverd tot
een studentenhuis, en op 24 juni wordt
alles weer opgeruimd. Op 25 juni kan
het geplande Repair Café gewoon weer
doorgaan, wellicht ziet het interieur
van de Buut er dan nog wel een beetje
vreemd uit.
De serie wordt uiteindelijk uitgezonden
door de VRT. De onderhandelingen met
Nederlandse zendgemachtigden zijn
nog gaande. Ook wordt er gesproken
met een van de streaming diensten.
De opnamedagen worden mede
verzorgd door het filmproductiehuis
“Salie, Gardner & Domm”, in overleg
en samenwerking met de gemeente
Eindhoven. De gemeente Eindhoven
zal vooraf aan de opnames de buurt
huis aan huis informeren over wat er
komen gaat en wat dat betekent voor
de buurtbewoners. Ook Jo Van Hende,
die namens het productiehuis optreedt
als locatiemanager, zal zich te zijner tijd
verder bekend maken.
Voor een indruk van het werk van Toon
Slembrouck kun je op YouTube de trailer
van ‘Gevoel voor tumor’ bekijken.
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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.

Herrie, herrie, herrie. Elke
ochtend wordt de dikke man
wakker van de herrie. Wat een
kabaal! Gefluit, gepiep, gebrom,
gekwaak. Jazeker, gekwaak.

M

evrouw dikke man vond
het in een ver verleden wel
aardig om in de vijver wat
kikkers te doen. Ziet er zo leuk uit, al
die groene prinsen, zei ze. Inmiddels zijn
de groene prinsen vies-bruin en vieszwart geworden en ze zullen zeker geen
prinsjes worden omdat ze te vies en te
pukkelig zijn om aan te zien, laat staan
om door een witgejurkte jongedame
gekust te worden. Gadver! Misschien
zijn er Franse buurtgenoten die een
poging willen wagen, maar de dikke man
denkt dat dat uitmondt in een kleine
slachtpartij om de cuisses. Ondertussen
hoort de dikke man hun grommende
paringsdrift. Hij ziet het geworstel in
de vijver. Vreselijk wat die gasten elkaar
aan doen. Soms zijn er wel drie op heel
dikke kikkerin geplakt. Niet op het land
waar je lekker een luchtje kunt scheppen
maar onder water. En daar breken ze
met gemak het wereldrecord onderwater
watertrappelen. Vaak met een dikke
verliezer die pas de kikkerhemel mag
betreden nadat het pakket dril is
afgeleverd. Tjonge, wat een gedoe dacht
de dikke man.
En dan het vliegende tuig. Het begint
al vroeg met de duif. De hele ochtend
hoor je het gejengel: roeikoe, roeikoe roeikoe, roeikoe. Maar er is helemaal
geen koe in de vijver van de tuin van de
dikke man die kan roeien. Daar is zijn
vijver veel te klein voor. In de loop van
de ochtend komt er ook nog de vink bij.
Daar heeft de dikke man helemaal een
hekel aan. Die zogenaamde eersteling
die gemeld wordt op de Fenolijn van
Vroege Vogels: de vinkenslag. Ja, naar
de vinkenslager zul je bedoelen! Overal
hoor je de vinkenslag. Het vliegt gewoon

met je mee. Loop maar eens vanuit je
tuin naar het Stadswandelpark. Die vink
gaat gewoon met je mee!
Wat een ellende. Tot overmaat van ramp
speelt zich op de zaterdagochtend in
het voorjaar ook een tragikomedie af
in het speeltuintje. Wat daar te zien is
tart elke voorstelling. Buurvrouwen in
onesies of strak getailleerde sportieve
niemendalletjes.
Buurmannen
in
sportieve korte broek met daar onderuit
behaarde, bleke, minne kuitjes. Allemaal
hopsend, kruipend, kreunend en
zwetend rondom het kinderspeeltuig. En
daar hangen ze ook nog aan. Om hun
ruggetjes lekker een uitrekbeurt te geven.
Boet-Kemps noemen ze dat. Nou, dacht
de dikke man: van links naar rechts is al
meer dan genoeg.
Als toppunt zag de dikke man ook nog
een ANWB setje op de elektrische fiets,
fietsend door de Rochusstraat. Echt
waar en zo te zien verdwaald op hun
uitgestippelde voorjaars-trip. Zelfde
merk fiets, zelfde kleur windjacks, zelfde
fietstassen (die van haar een maatje
groter dan die van hem vanwege de
dagelijkse boodschappen). Kaart in
waterbestendige hoes op het stuur van
het mannelijke deel van het ANWB setje
en aanvullend een handige universele
ANWB Smartphone-houder waarin de
Smartphone prominent gepositioneerd
was. Kan toch niet misgaan dacht de dikke
man. Maar dat was een ijdele gedachte.
De dikke man werd aangesproken met
de vraag hoe ze naar Bladel konden
fietsen. Welja, Bladel dacht de dikke
man. Een leuk dorp, zeker voor mensen
die niet van stadse bebouwing houden.
Gedienstig als de dikke man is, begon
hij omstandig de fietsers richting Best te
sturen. Ook een mooie route.
Goed, al met al hoopt de dikke man
maar gauw dat zijn kwelgeesten allemaal
gaan vervellen, ruien of vertrekken naar
andere oorden. De dikke man keek maar
eens in zijn agenda. Nog even volhouden
en de herfst en winter is in zicht. Het
voorjaar, dat is kommer en kwel dacht
hij.

Foto gemaakt door buurtgenoot Jan Geraats in 2020

Vis
In de tuin van de dikke man
bevindt zich een vijver en er is
geen roeikoe in die vijver! Wel
vissen. Gewoon goudvissen die
elke dag gezellig met zijn allen
rondjes zwemmen.

E

en tijdje geleden deed de dikke
man de gordijnen van zijn
slaapkamer open en tot zijn
schrik zag hij een reuze grote vogel traagwiekend wegvliegen. Mevrouw dikke
man, mevrouw dikke man riep de dikke
man. Kom eens kijken. Zo’n grote vogel
in onze tuin. De dikke man spreidde
zijn armen wijduit om aan te geven hoe
groot het beest wel niet was. Een enorm
beest, wel twee meter groot riep hij. Wat
krijgen we nou, dacht de dikke man. Een
visarend in de Rochusbuurt, misschien
wel een reuze papegaaiduiker of een
groot uit de kluiten gewassen kwak?
Ja, ja, de dikke man is een tijdje geleden
begonnen als vogelaar en kent zijn
klassieken. Was hij een beetje blauw
vroeg mevrouw dikke man. En had hij
een lange snavel? Ik denk het wel zei
de dikke man. Oh, dan is het gewoon
een reiger antwoordde mevrouw dikke
man terwijl ze bladerde in de Gewiekste
Vogelgids van Nico de Haan. Dat boek
had beter de vogelgids van de Gewiekste
Nico de Haan kunnen heten, dacht de
dikke man. Dikwijls had hij het werkje

geraadpleegd maar altijd kwam hij uit bij
de verkeerde vogel. Waardeloos. En Nico
maar lachen. Die had het boekje toch
maar mooi een groot aantal vogelaars
weten aan te smeren.
Tsjonge, een reiger in de tuin van ons.
Daar komt alleen maar ellende van.
Snel ging de dikke man naar de tuin
om te checken of zijn goudvissen in
goede conditie waren. Allemaal weg!
Potverdorie. Maar even afwachten of ze
zich niet hebben verscholen tegen het
brute geweld van de reiger. Een paar
dagen later: geen goudvis te zien. Of
toch wel? Daar in het meest zonnige
plekje van de vijver bewoog wat oranje.
Weliswaar moeizaam maar het was
duidelijk een vis. Mooi, dacht de dikke
man. Eentje heeft het gered. Toch zag
het visje er treurig uit. Het was vast niet
gelukkig. Dacht de dikke man niet een
traantje te zien bij dat linker vissenoog?
Het zou best kunnen. Goudvissen
zijn immers scholenvissen. Volgens de
dikke man was het duidelijk dat hij zijn
vriendjes en vriendinnetjes miste. De
dikke man werd er zelf ook een beetje
treurig van. Op het ene moment heb je
een grote familie en kennissenkring om
je heen. Op het andere moment heb je
niets meer en ben je alleen.
Het lijkt wel Oekraïne dacht de dikke
man. En de reiger, had die niet een
dikke opgeblazen kop? Vast wel, maar
dat kenmerk staat natuurlijk niet in de
Gewiekste Vogelgids van Nico de Haan.
De dikke man
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Oog voor Detail
Ken je onze wijk? Bepaalde
gebouwen weet je natuurlijk te
vinden, bijvoorbeeld De Buut.
Maar hoeveel oog voor detail heb je
eigenlijk?

W

e 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

Repair Café
Weggooien?
Mooi niet!

1

2

3

4

Foto en tekst: Marion Lensen

M

ensen uit de buurt maar ook
van elders komen met de
meest uiteenlopende spullen
naar ons gemoedelijke Repair Café in
buurthuis De Buut.
Zaterdag 28 mei zijn we weer geopend
om kapotte spullen en huishoudelijke
apparaten te repareren en een tweede
leven te geven. De reparaties doen we in
overleg met de klant. Ook is er eenvoudig
herstelwerk aan kleding mogelijk.

Bericht van de
Redactie
Met trots maken we 6 keer
per jaar het Rochusnieuws
voor onze buurtgenoten. We
nodigen iedereen van harte uit
om hier een creatieve bijdrage
aan te leveren!

De reparaties zijn gratis, wel staat er een
fooienpot voor een vrijwillige bijdrage.
Koffie en thee met een kuukske staan
klaar op zaterdag 28 mei tussen 14.00
uur en 17.00 uur in buurthuis De Buut
in de Hoefkestraat 42a. Kom gerust
eens kijken. Wil je onze maandelijkse
nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan
op: repaircafestratum@gmail.com.
Meer informatie over Repair Cafés
in Eindhoven kun je vinden op:
www.repaircafeeindhoven.nl.
Dus je bent van harte welkom iedere
laatste zaterdag van de maand. Met
uitzondering van juli en augustus dan
zijn we gesloten.

D

e redactie van het Rochusnieuws is altijd op zoek
naar
mooie,
spannende,
ontroerende of gewoon gezellige
verhalen en ook je ongenoegen mag je
met ons delen.
Een verhaal vertellen kan ook in
beelden, maak je net een prachtige foto
op zondagmorgen van onze wijk, wij zijn
er blij mee! Vind je het leuk wanneer Kay
op de koffie komt voor zjin rubriek ‘Op

Tot slot een oproep:
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste gastvrouw die
als vaste medewerker wil
helpen met het ontvangen
van onze klanten. Al onze
medewerkers zijn vrijwilligers
in een heel prettig saamhorig
team. Mocht je geïnteresseerd
zijn stuur dan een mailtje naar
repaircafestratum@gmail.com
of kom gezellig langs!

bezoek bij’ en een mooi verhaal schrijft
over je leven in de Rochusbuurt? Laat
het ons zeker weten, we zijn altijd op
zoek naar mensen die hun deur voor ons
willen openen. Of vind je het leuk om
zelf eens in de pen te klimmen?
Mail ons: rochusnieuws@gmail.com of
kom eens langs als we redactievergadering
hebben, iedereen mag altijd binnen lopen
en aansluiten bij ons enthousiaste team.
Wees welkom!

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken.
Foto 1: Kettingstraat 3 | Foto 2: Sint Jorislaan 14-16 | Foto 3: Sint Rochusstraat 41c | Foto 4: Van Bergeijkstraat 1. 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!

Na een stille coronaperiode draait
Repair Café Stratum weer op volle
toeren op de laatste zaterdag van de
maand.
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Op de
hoogte
van het
wel en
wee!
Door corona was het de
afgelopen twee jaar niet gelukt,
maar op 11 april was het
dan eindelijk weer zover: de
Rochusbuurt jaarvergadering!
Om 19.45 uur zitten we er
in de Buut klaar voor, maar
het blijft rustig tot een paar
minuten voor 20.00 uur, dan
komen buurtbewoners van alle
kanten aanlopen en kunnen we
dus met een vrij grote groep
aan de vergadering beginnen.

vinden. Bas en Inge vertellen over hun
belevenissen met de gemeente en de
projectontwikkelaar met betrekking
tot de aanstaande nieuwbouw in
het binnengebied tussen de St.
Jorislaan, Geldropseweg en de Pastoor
Dijkmansstraat. Ze benadrukken vooral
het belang van “er op tijd bij zijn” en
het goede gesprek met de verschillende
partijen.
Andere buurtbewoners uiten hun zorgen
over het perceel van ´Café de oude Sint
Joris´ wat inmiddels verkocht is aan
een projectontwikkelaar. Veel mensen
vinden de buurt al te vol en er is teveel
steen. Maar er is ook ruimte voor een
tegengeluid: we wonen nou eenmaal in
een stad en dan kun je verwachten dat er
gebouwd wordt. Zoals een buurtbewoner
zegt: “Als je veel groen wilt dan moet je
maar in Bladel gaan wonen”. De meeste
mensen zien Bladel toch niet zo zitten
en blijven graag in de buurt wonen
maar een klein beetje ruimte wordt wel
gewaardeerd.
Er wordt afgesproken dat het bestuur
contact opneemt met de gebiedscoördinator om onze zorgen te uiten.

llereerst worden de bestuursleden van de buurtvereniging
even geïntroduceerd door
Yolande (voorzitter). De rol van
secretaris wordt vervuld door Trudy
Sturkenboom, Esther Schevers heeft
sinds kort de rol van penningmeester
overgenomen van Gijs en Niels van ’t
Hof en Frank van der Laak zijn lid van
het bestuur. Vervolgens is het tijd voor
het eerste agendapunt.

Geldropseweg
De Geldropseweg is afgerond en in
maart feestelijke geopend. Frank en
Peter hebben vanuit de Rochusbuurt
veel tijd gestoken in de plannen voor
de Geldropseweg en het resultaat mag
er zijn, het applaus wat volgt is dan ook
zeker op z’n plaats. Door de gemeente
zijn ook twee cheques overhandigd
voor de nieuwe winkeliersvereniging
(€10.000) en fysieke toevoegingen
aan de Geldropseweg (€65.000). Het
geld is gereserveerd maar wordt alleen
uitgekeerd als er goede plannen komen
waar winkeliers, eigenaren en bewoners
achter staan.

Bouwen in de buurt
Er wordt al jaren veel gebouwd in
de buurt en de woningnood neemt
alleen maar toe. Om die reden weten
projectontwikkelaars ook de kleine
binnengebieden in de Rochusbuurt te

Er zijn wel zorgen om de snelheid
waarmee toch nog veel auto’s over de
Geldropseweg rijden en dat voorrang
vaak nog niet gegeven wordt. Ook
dit punt zal aangekaart worden bij de
gemeente.

A

De Buut
Nadat de Buut volledig verbouwd is
kwam corona en kon er weinig gebruik
gemaakt worden van de Buut. Het trekt
inmiddels wel weer aan, de Buut wordt
regelmatig weer verhuurd maar er wordt
benadrukt dat de Buut een ruimte is
van én voor de buurt. Er kunnen dus
activiteiten georganiseerd worden in de
Buut, als dit voor iedereen toegankelijk
is zijn hier geen kosten aan verbonden.
Kortom, heb je een leuk idee neem dan
vooral contact op met Frank! Tussen
13 en 24 juni zal de Buut het decor zijn
van een Belgische televisieserie. Meer
informatie hierover kun je lezen in dit
Rochusnieuws.

“Het was fijn weer bij
elkaar te zijn, elkaar te
spreken en het wel en wee
met elkaar te delen. ”
Activiteiten
Gedurende de coronaperiode konden
weinig activiteiten georganiseerd worden
maar het mag én kan weer! Er is behoefte
aan wat meer levendigheid in de buurt
dus er wordt een oproep gedaan om
leuke activiteiten te organiseren.
Ondanks dat er in de Blokhut veel voor
kinderen wordt georganiseerd - waar de
kinderen uit onze buurt ook welkom
zijn - zou het leuk zijn als er ook in onze
buurt af en toe wat georganiseerd wordt
voor kinderen. Er wordt aangegeven dat
het voor de kinderen vooral belangrijk
is dat de speeltuin goed onderhouden
wordt.
Er zijn voorzichtige plannen voor een
rommelmarkt en een buurtfeest. Meer
informatie volgt.
Rochusnieuws
Na een onzekere periode gaat het gaat
goed met het Rochusnieuws. Er wordt
aangegeven dat Esther een geweldige
drijvende kracht is achter het krantje
en dat daar erg veel waardering voor is.
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De inkomsten uit de advertenties zijn
nog steeds voldoende om de krant uit te
kunnen brengen.
Werkgroepen
Als laatste agendapunt komen de
werkgroepen aan het woord. De
‘Leefbaarheidscommissie’
benadrukt
dat het gebruik van de BuitenBeter app
goed werkt, de gemeente acteert hier
over het algemeen goed op. Bij enkelen
leven zorgen om de algehele staat van
de bestrating en wegdek. Er wordt
voorgesteld een keer een buurtschouw
te doen met de gemeente. Ook hierover
zal contact opgenomen worden met de
gemeente. Bovendien wordt iedereen
geattendeerd op de Overlast app van de
gemeente bijvoorbeeld als er sprake is
van geluidsoverlast.
De werkgroep ‘Adopteer een straat’ gaat
één keer per maand met een groep van
8 vrijwilligers de wijk in om “vuil te
prikken”. Dit is daags na het ophalen
van oud papier omdat dit er voor zorgt
dat er nog wel eens wat karton en papier
rondslingert. De werkgroep roept op tot
het schoonhouden van je eigen stoep.
Dit zorgt al voor een prettiger straatbeeld
en minder afval. De sigarettenpeuken
blijven toch wel een bron van ergernis
en er zijn ook acties uitgezet om mensen
er meer bewust van te maken dat peuken
voor veel vervuiling zorgen.
Na exact twee uur wordt de vergadering
gesloten en wordt iedereen bedankt voor
hun aanwezigheid. Het was fijn weer
bij elkaar te zijn, elkaar te spreken en
het wel en wee met elkaar te delen. De
avond wordt afgesloten met een drankje
en informeel bijpraten. Hopelijk volgend
jaar weer!
Heb je vragen naar aanleiding van dit
verslag van de jaarvergadering? Heb
je leuke plannen? Of wil je iets anders
kwijt? Neem dan contact op met het
Rochusbuurtbestuur via info@debuutrochusbuurt.nl.
Groeten namens het gehele bestuur,
Yolande

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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Eten en
gluren bij
de buren.
Wat tover
jij op
tafel?
Tekst Bert Aarts

Poster Maaike van Leeuwen

This
summer,
the
kitchen
is where
the magic
happens!

25 juni Organiseren we een
sprookjesachtige zomereditie
van Running Dinner. Nooit
eerder was dit gepland in
de zomer, maar na twee jaar
zonder dit verbindende,
gezellige evenement wilden
we niet weer afwachten.
En dat biedt weer nieuwe
mogelijkheden!

D

it keer kunnen we niet alleen
binnenkijken bij de buren,
maar wellicht ook lekker in
de tuin genieten. Want het concept
blijft nog steeds hetzelfde; je kookt een
gang voor een aantal gasten, en schuift
vervolgens door naar een nieuw adres
met weer nieuwe tafelgenoten in een
nieuwe setting.
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Zo leer je in drie gangen je buurtgenoten
kennen en kan je eindelijk eens gluren
bij de buren. We eindigen natuurlijk met
een eindfeest waar alle smeuïge verhalen
gedeeld kunnen worden.
Het thema voor deze editie is dus
1001(midzomer)nacht, dus had je in
november al ideeën; haal ze uit de vriezer
en laat ze ontdooien.
Leuk als je losgaat op het thema, in het
eten, de muziek of aankleding. Maar doe
wat bij je past, het gaat natuurlijk om de
gezelligheid!
Deze editie is eenmalig, als het kan
pakken we het traditiegetrouw weer in
november op.
Hopelijk zien we je in juni,
Inschrijven kan vanaf nu op
rrd040@gmail.com

On Saturday June 25th we
will organize a fairytale
summer edition of Running
Dinner! This is a first - There
has never been a Running
Dinner summer edition but
after two years without this
neighbourhood event which
connects us and is super
‘gezellig’ - we didn’t want to
wait until the Autumn!

cook a course for several guests, and
then move on to a new address with new
table mates in a new setting. An ideal way
to get to know your neighbours in three
courses! This evening ends with a After
Party, where all the experiences with
food, neighbours, homes and gardens
can be swapped and shared.

A

And… don’t hold back - go as far (or not)
as you want to in ideas for food, music,
decoration - or whatever. As much - or
as little as you like - the Running Dinner
is really about a fun way to meet and get
to know your neighbours.

summer edition offers new
possibilities! Not only do
we get to see inside our
neighbour’s homes, but also enjoy the
gardens, something that isn’t much fun
in November.
The concept remains the same as the
trusted Running Dinner format: you

The theme for this summer edition is
unchanged: 1001 (summer) Nights - so
if you were already inspired before this
event was cancelled in November, now’s
the time to start thinking!

We really hope to you can join,
You can sign up from this day forth by
writing an email to rrd040@gmail.com

10
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Kay gaat stereo

en denken er zeker al over na hoe ze de
diepte-investering voor zo’n ding aan het
thuisfront kunnen verkopen.
Ik daarentegen probeer me voor te
stellen hoe het zou zijn als een magnifiek
barokorkest Händels intocht van de
koningin van Seba zou spelen, zeker op
een prachtige zondagmiddag als vandaag,
en ergens waar de muziek vergezeld
wordt door prachtige zonneschijn.
Misschien onder het genot van dat
wijntje waarop ik hier getrakteerd word.

Ik woon inmiddels bijna 5 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. Bovendien
vertrekken winkels waarvoor gelukkig nieuwe winkels in de plaats
komen. Op die manier blijft onze wijk levendig.

J

e weet het zeker al: het Audio TV
Centrum is verhuisd naar nummer
105 op de Geldropseweg, maar nog
steeds in de buurt. In de jaren negentig
van het afgelopen millennium heb ik
hier een tv en een cd-player gekocht
- zijn die er eigenlijk nog? En hoe kan
het dat er nu - ongeveer 30 jaar later nog steeds zo’n speciaalzaak bestaat
terwijl je bij Coolblue, Mediamarkt en
bol.com binnen een paar uur blits
technisch speelgoed thuis kunt laten
bezorgen? Toen ik de uitnodiging kreeg
voor een presentatie van nieuwe gadgets
- vergezeld door wat hapjes en drankjes zag ik mijn kans schoon om te kijken of
de kreten op de nieuwe website kloppen:
Een nieuwe look. De vertrouwde sfeer.
En nog betere koffie. Dat belooft wat!
Mannen en gadgets
Audio en video is een mannending, zo
zie je maar weer. Het is zondagmiddag
en in het Audio TV Centrum op de
Geldropseweg zijn er zo’n 20 mannen
en één vrouw want vandaag worden de
KEF Blade 2 Meta en The Reference
gepresenteerd. Blade? Het doet me aan
een keukenmes denken maar toch niet.
Maar goed, dat heb ik vaker in zo’n
winkel waar ik voortdurend namen
van apparatuur, onderdelen en andere
gadgets tegenkom, ik echter amper een
idee heb, wat het eigenlijk is.
Handig dus dat er een presentatie is over
de KEF Blade 2 Meta. Het is namelijk
een luidspreker, maar dan een soort
van Maserati van zijn soort; het model

Muzikale pret
De winkel toont een selectie van de
meest schitterende apparatuur; zelfs de
tv’s die aan de muren zijn opgehangen,
zien er stijlvol uit. Dat geldt zeker
voor al de amplifiers, sound systems
en streamers, maar ook voor de pickups die eerder op een hippe, door Rem
Kolhaas ontworpen taart lijken. Nee,
hoor, ik neem de audiofielen niet in de
maling hier want ik ben zwaar onder de
indruk: zo veel klasse, zo veel stijl, zo’n
authentiek geluid. Je vraagt je telkens af
of de zanger niet toch achter het scherm
staat en live aan het zingen is.

is immers uitgevoerd met Metamaterial
Absorption Technology. Dus state of
the art high end producten! Volg je het
nog? Het model Blade dankt ze naam,
volgens mij dan, aan de gebogen vorm
van sommige messen, nou eerder van
een samoerai-zwaard. Maar je zou ook
kunnen denken dat er uit dat dingen
tennisballen uit worden geschoten voor
sporters die hun backhand willen trainen.
Maar alles is ontworpen en gestyled om
het beste geluid te verkrijgen. En de
specialisten gebruiken geen versterker,
maar een amplifier met een ingewikkeld
typenummer van het exclusieve merk
Hegel.
Paul Simon en ander geluid
Als de Blade dan de muziek in de
winkelruimte in mag blazen, wordt er
een geluidscreatie gepresenteerd die wel
bijzonder indrukwekkend is - wel op
de muziekkeuze na, die is nog wel voor
verbetering vatbaar. Verzoeknummers
zijn ook niet echt indrukwekkend:
Paul Simon. Maar ik sta versteld:
Graceland uit deze geluidsklappers
klinkt prachtig want je lijkt Paul Simons
om het microfoon heen zingen, het
achtergrondkoor uit zijn dak gaan en
elk instrument even de aandacht vragen.
Grappig: Graceland is de eerste cd die ik
ooit heb gekocht en helemaal grijs heb
gedraaid, alhoewel je een cd eigenlijk
matzilver zou moeten draaien. (Nou,
‘The Sea’ van Ary is wel een aanrader,
dus snel even shazammen.) De mannen
om me heen zijn zwaar onder de indruk

Je kunt de apparatuur zelfs in actie zien,
of eerder beluisteren, bijvoorbeeld in
de Ibiza of de Cuba Lounge, alhoewel
ik me als opera-adept toch eerder
aangetrokken voel tot de Classic Lounge.
Echter, misschien handig voor mijn
portemonnee dat ik nog steeds voorzien
ben van tv en soundsystem, van het
Audio Centrum trouwens, maar dan van
een paar jaar geleden. De prijzen van
deze exclusieve modellen, zoals de Blade,
zijn namelijk niet mals: voor dat geld
kun je ook een vervoermiddel kopen (en
dan heb ik het niet over een omafiets).
De door mij gekochte modellen zijn
natuurlijk allang vervangen door de
nieuwste crème de la crème. Maar ik
denk dat ik toch nog even een beetje ga
sparen voordat ik mijn geluidsinstallatie
zal gaan upgraden. De privésessie die op
het einde wordt aangeboden, lijkt me wel
heel verleidelijk, dat dan weer wel, ook al
zit er niet per se een happy end aan vast.
Wil je meer weten? Kijk dan even hier:
www.audiotvcentrum.nl.
Foto’s en tekst: Kay Sachse

NO.186

ROCHUSNIEUWS

11

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

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

12

ROCHUSNIEUWS

NO.186

MEI - JUNI 2022

MEI - JUNI 2022

Rochus
Culinair
Eggs
Benedict

D

Jullie krijgen van mij het basisrecept,
maar je kunt natuurlijk lekker variëren.
Bijvoorbeeld met bacon en avocado of
lekker met gerookte zalm en Hollandse
garnalen.
Met een ontbijtgerecht kom ik wel een
beetje in de knoei met de bier- en wijntip.
Ja het is altijd wel ergens 12 uur maar
zelfs voor mij is het ontbijtmoment nog
wat te vroeg voor alcohol. Ik hou het
liever bij een sapje. Hoewel een lekker
glaasje Prosecco...
Bon appetit, Niek

ROCHUSNIEUWS

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!
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:

We gooien het deze keer
eens over een andere boeg.
Ontbijt. Eggs benedict. Zover
ik mij kan herinneren het
eerste ontbijtrecept in
Rochus Culinair.

at heeft een reden. Ik
ben namelijk niet zo’n
ontbijter. Mijn ontbijt
bestaat meestal uit een
ontbijtdrankje of shake. Kant en klaar
uit de supermarkt.
Dit heeft ook met tijd te maken. Als ik
in het weekend lekker de tijd heb en iets
later kan ontbijten kan ik er echt wel van
genieten. Zeker als ik buiten de deur
ontbijt dan bestel ik graag eggs benedict.
Het liefst met een zachte dooier, maar
dat is natuurlijk persoonlijk.

NO.186

www.dedroomwereld.nl

Ingrediënten voor 4 personen
• 10 el witte wijn
• 2 el dragonazijn
• 5 peperkorrels
• 2 gedroogde laurierblaadjes
• 150 gr ongezouten roomboter
• 8 middelgrote eieren
• 2 el azijn
• 4 sneetjes witbrood
De bereiding
1. Breng in een pannetje de wijn met
de dragonazijn, peperkorrels en
laurier aan de kook. Kook de wijn
zachtjes 5 min. Smelt ondertussen in
een andere pan de boter.
2. Zeef de wijn boven een kom die
precies op een pan past. Splits 4
eieren en voeg de eidooiers toe aan
de wijn, het eiwit gebruik je niet.
Klop alles goed los.
3. Breng een pan met een laag water
tegen de kook aan. Hang de kom
in de pan. De kom mag het water
niet raken. Doe eventueel een
thermometer in de kom. Laat het
mengsel al kloppend dikker worden.

4.

5.

6.

7.
8.

Voeg al kloppend de boter langzaam
in een dun straaltje toe. Blijf kloppen
tot de saus 65 °C of dik genoeg is.
Zet de kom 10 sec. in een laagje met
koud water, zo stopt het kookproces.
Breng op smaak met peper en zout.
Leg er een schoteltje op zodat de
saus warm blijft.
Breng een laag van 6 cm water aan
de kook in een lage, brede pan en
voeg de azijn en het zout toe. Draai
het vuur laag, zodat het water niet
meer borrelt. Breek een ei boven
een kopje, maak met een lepel een
draaikolk in het water en laat het ei
voorzichtig in de draaikolk glijden.
Pocheer het ei 5 (voor een halfzachte
dooier) tot 7 min. (voor een harde
dooier). Laat de andere eieren op
dezelfde manier in het water glijden.
Haal ondertussen de korsten van de
boterhammen en rooster ze.
Schep met een schuimspaan de
eieren uit het water, laat ze even op
keukenpapier uitlekken en leg ze elk
op een boterham. Verdeel de saus
erover.

• 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

Dutch
Design
Week
2022?

E

In het begin reageerde de buurt wat
afwachtend, maar gaandeweg het
programma groeide het enthousiasme in
de buurt en werd de Buut steeds drukker

ROCHUSNIEUWS
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Buurt-info
Buurtbestuur
Yolande Voskes

tel: 06 23 70 27 30

info@debuut-rochusbuurt.nl
www.debuut-rochusbuurt.nl
Activiteiten Rochusbuurt

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

Na een lange coronaperiode
startte de Buut in september 2021
voorzichtig een nieuw seizoen
op. In oktober pakten we uit met
deelname aan de DDW.
r werd een intensief programma
in elkaar gedraaid door vier
Italiaanse designers, Giorgio,
Gianmaria, Lorenzo, Corradino én de
Koreaanse kunstenares Chaeyoung.

Agenda
de Buut
mei, juni
& juli

NO.186

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
24 mei | 7 en 21 juni

bezocht. Ook veel bezoekers van buiten
de buurt wisten de Buut te vinden en dat
leverde veel leuke ontmoetingen op.
Vorig jaar hebben we bijna alles in
september georganiseerd en dat was
best veel (leuk) werk. Daarom willen we
hier dit jaar eerder mee beginnen. We
zouden het daarom ook leuk vinden als
buurtbewoners vanaf dit moment al mee

willen denken over een nieuwe invulling
van de komende Dutch Design Week in
de Rochusbuurt.
Er staat nog niets vast. De plannen
moeten nog gesmeed worden. Dus
je ideeën zijn welkom! Je kunt je
aanmelden door een mailtje te sturen
aan: rochusbuurthuis@gmail.com
Frank van der Laak

Info & aanmelden / organiseren

BUUT BORREL & BORDJE

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam

vanaf 17.00 uur

activiteiten via Buurtbestuur

Uitgezonderd vrijdag 17 & 24 juni
Bordje van de week vanaf 18.00 uur

Walther Willems

28/05

Joris Westerwoudt

REPAIR CAFÉ

Speeltuincommissie

14.00 - 17.00 uur

Maartje van den Boogaard

04/06

Redactie Rochusnieuws

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
17 en 31 mei | 14 en 28 juni

vanaf 20.00 uur
Kom langs!

Wijkagent

09/06

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den

vanaf 20.00 uur

tel: 0900-88 44

11/06 t/m 24/06

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

gesloten

Vanaf 20.00 uur ben je welkom en om
20.30 uur zullen we starten!
Tot dan!

Koen van Grinsven
koen.van.grinsven@politie.nl

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

us kom gezellig langs en speel
mee! Je hoeft niet met een team te
komen, die worden ter plekke gevormd!

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt

DE BUUTKWIS
www.kwistum.nl

D

rochusnieuws@gmail.com

SCHAAKAVOND

Ophalen oud papier (woensdag):
25 mei | 8 en 22 juni

Op 9 juni zal ‘Maurice van boven
de Buut’ (www.kwistum.nl) voor
ons een KWIS organiseren in De
Buut!

tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Elke laatste zaterdag van de maand

Rochusbuurt (donderdag):
zaterdag 28 mei | 9 en 23 juni

tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Rochusbuurt (donderdag):
19 mei | 2, 16 en 30 juni

De Buutkwis
9 juni half 9

Gespot in de buurt struikelstenen met bloemen | foto’s Yolande Voskes

elke vrijdag t/m 15 juli

Jeroen van Nierop

tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

I.V.M. FILMOPNAMES

Lees hierover op de voorpagina

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

25/06

Geertje Schut-Vogels

14.00 - 17.00 uur

REPAIR CAFÉ

Elke laatste zaterdag van de maand

29/06

vanaf 20.00 uur

REDACTIEVERGADERING
Rochusnieuws

tel: 238 42 13

Aanleveren
Kopij
In juli verschijnt nr. 187 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 15 juli mailen aan de redactie:
rochusnieuws@gmail.com of geef de
bijdrage af bij Hoefkestraat 12.
De Redactie
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De zomer komt eraan!

KidsTalk

H

Wie ben je?

i ha, daar zijn we
weer. Jaaaaaha
Lynn en Janne, daar
gaan we weer!! De
vakantie staat weer
voor de deur, dus om
vrije tijd geen gezeur.
En mocht je je dan toch
nog vervelen, dan heb je
dit blad om lekker in te
spelen!

Puck Koelink
Hoe oud ben je?

7 jaar
Wie zijn je
ouders, zusjes
of broertjes?

Papa Stefan,
mama
Marleen en
grote zus Billie
Naar welke school en klas ga je?

Het is al warm dus... waterijsjes!
Ingrediënten:
• water of eventueel yoghurt
• een aanmaak limonade naar
keuze
• als variatie verse vruchten
zoals aardbeien
• ijsstokjes
• bekertjes

Bereiding:
Giet het water (of yoghurt) in de
bekers | schenk er beetje siroop in
voeg eventueel vruchtjes toe | doe
in ieder bekertje een stokje en zet
in de vriezer | haal ze er na zo’n
één dag uit, laat er een beetje water
in, haal ze eruit en smullen!

De Hasselbraam, groep 3
Wat is je lievelingsLes:

Gymen
Eten:		

Sushi
Vakantieland:

België en
Frankrijk
Snoep:		

Lollie
Kleur:

Goud
Dier:

Paard
Tv-programma:

Jeugdjournaal
Waaraan heb je een
hekel?

Ruzie

Wat zijn je hobby’s?

Hockey, paardrijden en klimmen
Wat is een goede/slechte
eigenschap?

Ik ben lief en heb
geen slechte
eigenschappen
Van welke muziek
hou je?

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

Ja!
Waarom? Omdat

er veel
vriendinnen in de buurt
wonen en vanwege de
speeltuin
Wat wil je later worden?

Paardentrainer

Kun jij deze Sudoku oplossen?

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Evi Storms

