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Rochusbuurtfeest 4 september 2010
Na weken van regen had de zon besloten weer te gaan schijnen. Prima 
uitgangspunt dus voor een geslaagd feest. Als je daar de fantastische voor-
bereiding van Frank bij optelt, de kinderactiviteit, de dansworkshop, de 
live muziek, het heerlijke eten, de goede dj, de drank die rijkelijk vloeide, 
en al die buurtbewoners; dan kan het alleen maar gezellig worden!

De foto’s uit de oude doos die in het 
buurthuis hingen zijn uitvoerig bekeken 
en werden op hun beurt weer gefotogra-
feerd. Wat een mooie collectie! Bekende 
gezichten als kind of  als jongere (met 
lang haar en baard), huizen die er niet 
meer zijn of  juist wel, buurtfeesten, 
kraakacties enzovoort. Een feest van 
herkenning. Later werden ook nog foto’s 
en films geprojecteerd. Helaas konden 
we het niet helemaal afkijken omdat de 
rochuskids zo geweldig vrij op het podi-
um aan het swingen waren dat het gevaar 
voor de installatie begon op te leveren. 
Dat houden we dus tegoed voor op een 
volgend feest.

De kinderen konden de middag begin-
nen met het versieren van t-shirts. Nova 
heeft me hier alles over verteld:
M: “Vond je het leuk?”
N: “Ja heel leuk.”

M: “Wil je eens vertellen hoe het ging?”
N:  “Een vrouw had een schort aan en die 

gaf  me er één en toen begon het. Kijk 
maar achterop.”

(Achterop haar felgele t-shirt zie ik het 
logo van Dinges met de slogan: ‘kids mo-
biele printshop’)
M: “ En wat heb jij op je t-shirt getekend?”
N:  “Stipjes en streepjes.”
M: “Hoe oud ben je?”
N:  “Dat moet je aan mijn moeder vragen, 

ga je nu mee voetballen?”
(Nova is drie jaar)

De workshop Argentijnse tango werd 
verzorgd door Bart en Suzan. Er waren 
maar weinig deelnemers, maar de essen-
tie van deze gepassioneerde dans hebben 
ze heel mooi over weten te dragen. De 
dansers en kijkers hebben genoten. In 
deze buurtkrant kun je meer lezen over 
deze fraaie dansvorm in een interview.

Lees verder op pagina 6

Redactioneel
De zomer is bijna voorbij, hier en daar 
nog een mooie zonnige dag. De scholen 
zijn weer begonnen en de redactie heeft 
weer bij elkaar gezeten om de onderwer-
pen voor deze Rochuskrant neer te pen-
nen. Het was een kleine, vreemde, een 
beetje stuurloze, vergadering. Dit zonder 
Helene, de medeoprichter en de grote 
regelaar achter het Rochusnieuws. Daar-
naast zonder Jaqueline die jaren kritische 
en inspirerende stukjes schreef. Bedankt 
voor jullie enorme inzet. 

Gelukkig zijn er twee buurtgenoten die 
zich gemeld hebben om de redactie te 
komen versterken. Weer frisse en nieuwe 
aanvoer van kopij.

Deze keer in onze krant uiteraard een 
uitgebreid verslag van het geweldige 
buurtfeest, iets over de onlangs geplaatste 
struikelstenen, een stukje van de nieuwe 
directeur van de Hasselbraam de gebrui-
kelijke rubrieken met kunst, de kids, de 
allerlaatste inzending van buurtbewoners 
overzee, ze zijn weer veilig thuis en nog 
veel en veel meer. Veel leesplezier. 

En mocht je een ideetje hebben voor in 
de krant, wil je ergens op reageren of  wil 
je zelf  een stukje schrijven? Laat het ons 
dan weten via rochusnieuws@gmail.com

Tot Rochus

De speeltuin
De regenachtige zomervakantie is door velen niet als plezierig ervaren. Het gras in 
de speeltuin is hier wel mee geholpen. Het is mooi groen geworden. Vlak voor een 
mogelijk drassige herfstperiode is de pingpongtafel voorzien van betegeling rondom. 
Nu kunnen we zonder moddervoeten round-the-table gaan spelen. De laatste puntjes 
op de i worden nog gezet: er volgt nog een hinkelbaan. Daarnaast wordt er gekeken 
of  er nog struiken of  planten toegevoegd kunnen worden. De gemeente is er mee 
bezig.

Groet van de speeltuin-commissie: Trudy, Aagje & Carlijn
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Buurtbestuur
Roland Heijman tel: 211 12 32

Albert van der Grinten tel: 211 50 59

info@rochusbuurt.nl

www.rochusnbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems tel: 212 61 93

willems16@telfort.nl

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten tel: 211 50 59

jose.albert@wanadoo.nl

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom  tel: 211 14 10

robentru@hetnet.nl

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts tel: 212 95 65

rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis tel: 0900-8844

erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14 040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers tel: 2388319

i.wagemakers@eindhoven.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground

tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44

info@polyground.nl

Gemeente Eindhoven
www.eindhoven.nl tel: 14 040

info@eindoven.nl tel: 2386000

Buurt-info

Al 30 jaar een vertrouwde naam

Buurtbewoners OVERZEE
Beste buurtbewoners,
 Intussen zijn we ook weer buurtbewoners in de Rochusbuurt en niet meer 
overzee. We zijn half  augustus in Nederland gearriveerd en na een tijdelijk 
verblijf  van een paar weken bij Brigit’s ouders, zijn we 6 september weer 
in de Rochusbuurt neergestreken. We konden niet meteen in ons huis 
omdat dit een opknapbeurt nodig had, wat vooral muren sauzen, vloer 
schuren en tuin snoeien betekende. En omdat Eva en Pepijn op 6 sept naar 
school moesten zat er wel haast bij, ook omdat de bouwvak vakantie laat 
viel en de klusmannen niet onmiddellijk beschikbaar waren. Maar met wat 
passen en meten met logeeradressen ging het goed, en stonden op 7 sep-
tember de verhuizers op de stoep met onze vertrouwde spullen die op 8 juli 
in Singapore in de container waren ingepakt. Ondanks dat we onze hele 
leven al een aantal keer verhuisd zijn en ervaren zijn hierin, wordt het toch 
minder en minder een hobby van ons, zeker zo’n verhuizing naar de an-
dere kant van de wereld blijft een onderneming.

En nu wordt het zaak dat we ons leventje 
in Eindhoven weer op de rit krijgen en 
dat zal wennen worden want een zekere 
vorm van luxe in Singapore went snel, 
maar is hier niet beschikbaar. Aan de an-
dere kant 16 miljoen mensen doen het, 
dus waarom wij niet. Helaas moesten we 
het buurtfeest van 4 september missen 

i.v.m. de verhuisperikelen en andere af-
spraken, maar dit soort activiteiten maakt 
terugkomen leuk en dat zijn de dingen 
die je in Singapore mist.

Voordat we naar Nederland terug gin-
gen, zijn we eind juli 2 weken op vakantie 
gegaan naar Sri Lanka en dat is echt een 

Lees verder op pagina 4

laatste aflevering

Vraag en aanbod
Humanitas zoekt vrijwilligers 
Home-Start en Doorstart zijn projecten waarin eenmaal per 
week steun en praktische hulp aan ouders en kinderen van 0 tot 
14 jaar wordt geboden. De ondersteuning, door de vrijwilliger 
kan bestaan uit een luisterend oor, samen bezig zijn met de 
kinderen en helpen bij praktische zaken. Een aantal gezinnen 
staat op de wachtlijst van Home-Start en doorstart! Daarom 
hebben wij dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Wij bieden een 
voorbereidende cursus van 7/8 dagdelen, die in oktober van 
start gaat. Ook tijdens het werken in de gezinnen wordt des-
kundige begeleiding geboden.Voor informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met Humanitas afdeling Eindhoven 
040-206 53 50, Ria van Bakkum of  Lucie Nijskens.

Kom helpen, wij hebben je nodig!

Gevonden
Eind augustus heb ik een nieuwe korte groene zomerjas gevon-
den in de Jan van Schoonvorststraat. Is hij van jou? Bel dan 
040-2111232 en vraag naar Marga.

Buurtgenoten gevraagd voor Rochusbuurt-bestuur
Door verhuizing van een van onze bestuursleden is het bestuur 
op zoek naar nieuwe mensen. Op dit moment bestaan we uit 6 
personen. Het zou fijn zijn als er nog 2 mensen bij komen om 
ons te versterken, waaronder een voorzitter/ster.
1x per maand vergaderen we in het buurthuis. Dit is meestal de 
eerste maandag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Uiteraard kan hier flexibel mee om gegaan worden.
Soms komen er uit deze vergaderingen enige actiepunten.
Vind je het belangrijk om je buurt leefbaar te houden en wat 
meer te weten over wat er in de Rochusbuurt speelt dan is hier 
nu je kans!! Tenslotte doe je er jezelf  en de buurt een groot 
plezier mee. Het staat goed op je CV en daarnaast wordt de 
Rochusbuurt er beter van. 

Heb je interesse? 
Bel of  mail naar Ine Chatrou, telefoon: 2 12 95 65 of  mail naar
inechatrou@gmail.com. of  naar info@rochusbuurt.nl

  Blik opzij: weet u het ?

In de Rochusbuurt is onlangs het tweede 
seizoen afgesloten van de actie “blik opzij, dan 
kan de veger erbij”. Na een aanvankelijk suc-
cesvolle start is het in het tweede seizoen een 
stuk minder goed gegaan. Dat geldt voor het 
borstelen van het onkruid op de stoepen, het 
vuil uit de parkeerhavens verwijderen en het 
leegzuigen van de straatkolken. Maar het geldt 
ook voor de medewerking van de burgers. 

Zijn de buurtbewoners misschien niet van goede wil ? 
Dat durf  ik niet te zeggen. Wat ik wel constateer is dat 
op de veegdag massaal het attentiebord genegeerd 
wordt. Een snel rondje door de buurt om 9 uur ’s mor-
gens op allebei de laatste veegdagen leverde het volgen-
de beeld op: in de straten tussen de Jorislaan, 
Geldropseweg en de Rochusstraat waren van elke straat 
ongeveer 10 parkeerplaatsen niet bezet. In alle straten 
tussen de Rochusstraat, Geldropseweg en Hertogstraat 
waren van alle parkeerplaatsen maar vijf  (5) plaatsen 
niet bezet !  Ik sluit niet uit dat een groot aantal parkeer-
ders van buiten de buurt komt en hier werkt, of  zelfs in 
het centrum werkt. Als in andere buurten betaald parke-
ren wordt ingevoerd duurt het niet lang voor dat ook de 
Rochusbuurt helemaal dichtslibt. Zo werkt dat natuur-
lijk niet. Moeten we ondertussen de hele veegactie-in-
deze-vorm maar afblazen en afwachten hoe de 
Rochusbuurt schoongemaakt wordt? Moet de actie  
totaal anders worden aangepakt?

Ik ben door verschillende buurtbewoners benaderd, 
met klachten en ideeën, maar ik wil ook graag van u 
weten hoe het beter kan. Heeft u een goed idee? Laat 
het mij dan weten.
Buurtpreventie: waltherwillems@gmail.com
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sen”, de Tango die je misschien vroeger 
leerde in de dansschool. Er bestaat geen 
dans die je zo in vervoering kan brengen 
als de Tango”.

Hoe hebben zij het buurtfeest ervaren?
“Wellicht was de Tango-clinic iets te 
vroeg gepland in de middag, er waren 
niet zo veel mensen om de Tango te le-
ren. Er kwamen wel veel mensen binnen 

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

Elke woensdag en zaterdag 
tussen 12:00 - 14:00 uur 
verkoop van ambachtelijk 
brood vanuit garagepoort.

Gebak kan iedere
dag op bestelling. 

Bel dan even
van tevoren,
tel. 211 29 06
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aanrader. Ook vanuit Nederland is het 
goed te doen, op 8 vlieguren afstand. Sri 
Lanka verraste ons vooral omdat het veel 
meer is dan een tropisch eiland met witte 
stranden en wuivende palmen. Veel his-
torische cultuur plaatsen met oude tem-
pels en veel Boeddha beelden want het 
land in vooral Boeddhistisch. Daarnaast 
ook gebergte waarin het aangenaam koel 
is en waar de theeplantages tegen de 
berghellingen opgroeien. En als laatste 
ook veel nationale parken, waar je op sa-
fari kunt en waar we krokodillen, olifan-
ten, jakhalzen, herten, wilde zwijnen etc 
gezien hebben. Sri Lanka heeft in Neder-
land toch een negatieve bijklank vanwege 
de burgeroorlog met de Tamil tijgers, 
maar die is ten einde. Het eiland is daar-
naast zwaar getroffen door de Tsunami 
in 2004, en daar is weinig meer van te 
zien behalve gedenkplaatsen en monu-
menten. En het is een rare gewaarwor-
ding als je in een hutje aan het strand 
slaapt en je voelt je nietig, als je weet dat 
6 jaar geleden heel veel mensen slachtof-

fer waren omdat die verrast werden door 
de Tsunami. Maar die negatieve associa-
ties kunnen overboord want het land is 
prachtig en de mensen zijn bijzonder 
vriendelijk. De bevolking was vooral  
geïnteresseerd in de kinderen, want blon-
de koppies zien ze niet zo vaak en al  
helemaal geen westerse baby’s zoals Cato.
 
Na Sri Lanka zijn we naar Singapore te-
rug gegaan voor de laatste afronding op 
mijn werk en afscheid van vrienden. Die 
laatste 2 dagen zijn raar want je realiseert 
je dat het echt over is, en je gaat echt af-
tellen tot het moment dat je in het vlieg-
tuig stapt. De terugvlucht van bijna 13 
uur naar Amsterdam ging redelijk goed, 
en het was prachtig weer in Nederland 
op de dag van aankomst, dus het verschil 
in klimaat was niet groot terwijl het weer-
zien met familie erg leuk was.
 

We hopen dat jullie hebben meegenoten 
van onze avonturen in het verre Oosten 
(en soms nog verder), voor ons was het 
een fantastische periode en wij vonden 
het leuk om zo contact te houden. Na 
terugkomst hebben we al enkele positie-
ve reacties gehad van buurtbewoners, 
dus wellicht tot snel op een van de buurt-
activiteiten. 

groeten, Fulco Brigit Pepijn Eva en Cato

Tango
Eén van de bijzondere activiteiten op ons buurtfeest was de Tango- 
clinic. ’s Middags kon u in het buurthuis een “open” les volgen in het 
Tangodansen. Degene die die les gaf  was Bart en we gingen hem  
opzoeken. Hij woont namelijk gewoon in de Rochusbuurt en is daarmee 
éen van de vele kleurrijke figuren die onze buurt rijk is. 

Bart Wijgergangs en Ingrid Moonen  
wonen in de Rochusstraat. Ze dansen al 
20 jaar de tango. Sinds 10 jaar geven ze 
les aan anderen die de Tango willen  
leren. En 3 jaar geleden zijn ze hun eigen 
school   gestart, Tango Sonrisa geheten. 
Hoewel ze het nu even wat rustiger aan 
doen, want beiden hebben naast hun 
passie, het Tangodansen, ook nog een 
“gewone” baan. Ingrid heeft een praktijk 
aan huis als therapeute. Ze kan putten uit 
een breed scala aan disciplines zoals o.a. 
haptonomie en cranio-sacrale therapie. 
Bart heeft een managementbaan in de 
gehandicaptenzorg.

Wat trekt jullie zo in het Tangodansen? 
“Tango, en dan vooral de Argentijnse 
Tango, is eigenlijk een lichaamstaal, een 
taal die je moet leren, een taal die je hoe 
langer hoe beter ontwikkelt en waar je 
steeds meer van te weten wilt komen. 
Het is een geïmproviseerde bewegings-
kunst, die je vooral met z’n tweeën  
beleeft. Het is een spel  van leiden en vol-
gen, een bewegingsspel dat je in steeds 
meer in een greep krijgt. Het is fantas-
tisch om te voelen hoe je elkaar zó aan-
voelt, één in beweging. Je bent je heel 
bewust van jezelf, je contact met de aarde 
en met je partner. Het is veel meer  en 
veelomvattender dan het “ballroomdan-

om even een kijkje te nemen, maar mis-
schien laten veel mensen zich afschrik-
ken om “zo maar” te gaan dansen. Maar 
ik vond het heel leuk om  voor de buurt 
zoiets te doen. Het gaat niet om het aan-
tal, het gaat om de sfeer, het idee dat ik 
mijn passie uit kan dragen aan mensen 
die onbekend zijn met  de Tango.  En het 
vervolg van het buurtfeest was erg gezellig. 
We hebben volop genoten, ook van het 
dansen later op de avond, niemand kon 
meer stoppen geloof  ik”.

Hoe zit dat nu met jullie dansschool?
“We hadden het even te druk. Ingrid is 
langdurig geblesseerd aan haar achilles-
pezen. We blijven gebonden aan tango-
club Tipotango en het Tango-café (aan 
de kanaalstraat). Normaal  dansen we 
veel, we zoeken allerlei festivals en Tango-
salons op. Dit weekend waren we nog  
in Brussel. We zien prachtige steden, 
prachtige zalen en beleven veel aan de 
dans en aan de muziek. Ik ben ook nog 
discjockey voor Tangodansen, ik heb 
zelf  een uitgebreide verzameling dans-
muziek. Als mensen geïnteresseerd zijn 
deze prachtige hobby, kunnen ze contact 
opnemen via www.tipotango.nl, de website 
van onze Tangoclub”.

Redactie
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Bingo is blijkbaar helemaal hot, want 
jong en oud deed ijverig mee. Op de 
stoep voor het buurthuis en het grasveld-
je, onder de grote mooie beuk, was een 
terras ingericht. 

Iedereen zat met de oren gespitst te luis-
teren naar Suzanne en Annelies die de 
nummers om riepen. De prijzen waren 
deels beschikbaar gesteld door bedrijven 
uit onze buurt en van de Geldropseweg. 
Werkelijk een hele tafel vol met shirts, 
cadeaubonnen, spelletjes, schalen, sport-
artikelen en wat al niet meer.

vervolg van pagina 1 | Buurtfeest

Terwijl de slow-food kitchen van André 
Amaro een overheerlijke maaltijd aan het 
bereiden was (spaghetti op een bedje van 
rucola met een koude salade van ge-
mengde groenten en basalmico dres-
sing), speelde de Jopie Jonkers Groep 
poëtische Latijns-Amerikaanse muziek. 
Harp en twee gitaren begeleidden de zeer 
verschillende en karaktervolle stemmen 
van Jopie, Juan en Koen. Het eten was 
verrukkelijk en de bijbehorende organi-
satie liep gesmeerd. Je kon zien dat deze 
mannen hun hand niet meer omdraaien 
voor het koken voor grote groepen. 

Al met al werd de sfeer steeds warmbloe-
diger en dat heeft er waarschijnlijk toe 
bijgedragen dat vrijwel iedereen in bewe-
ging kwam op de muziek van dj Anybase. 
Inmiddels was de zon van het terras ver-
dwenen en zoetjesaan werden de kleintjes 
toch maar naar bed gebracht (wat wonen 
er veel kinderen in onze buurt!). 

Dank aan alle bedrijven voor de fantastische BINGO-prijzen!!!

Restaurant ‘t Hoefke • Studio A • Specialeboeken.nl • Kookstudio Kookidoki • Pikado; Magic Moments • Stap us in • Snackbar Sint Joris • Ron´s  

textieldrukkerij • Van Gestel fietsen • Schoenmakerij Hans Bonnema • Hair en Dare • Smaak • De Fonteyn • Bobline • Bakkerij Winters • Audio TV  

Centrum • De Vlinder • Jumbo • Haarmode en nagelstudio Marcel • Lunchroom Sandwich • Andy´s lijsten • Nikko Toshogu Sports • De Natuurwinkel • 

Bloemmarie • Elf Elf • Verkuijlen Schoenen • Afslankstudio Voel je goed! • Hairmix Eindhoven

Tot 24.00 uur is er muziek gedraaid en werd 
er hevig geswingd, gekletst en gelachen. 
Werkelijk iedereen was in beweging. 
Om 1.00 is er provisorisch opgeruimd 
door alles in het buurthuis te zetten. De 
volgende dag is er verder geruimd en ge-
poetst en werd de balans opgemaakt: 
Wat was het een Geweldig Feest! Een 
mooiere manier om afscheid te nemen 
van ons buurthuis (dat dit najaar of  deze 
winter gesloopt zal gaan worden) bestaat 
niet. Frank: bedankt voor dit geweldige 
initiatief!

Marga

p.s.: op de website www.rochusbuurt.nl staan 
nog meer foto’s van het feest. Dus als je 
niet meer precies weet wat je gedaan 
hebt, kun je het hier terug vinden..

In Eindhoven is het initiatief  genomen om de 240 in 
de tweede wereldoorlog omgebrachte joodse inwoners 
van de stad te herdenken. Hierbij worden kleine 
herdenkingstenen, zogenaamde struikelstenen, 
geplaatst in het trottoir bij de woning waar de slacht-
offers woonden. Door hun koperglans vallen ze op in 
de grijze stoep. De struikelstenen worden gelegd door 
de kunstenaar Gunter Demnig, de initiatiefnemer van 
het Europese project. Tijdens het leggen wordt een 
kort levensverhaal van de slachtoffers voorgelezen en 
zijn meestal nabestaanden aanwezig.

Struikelstenen
in de Rochusbuurt

grote liefde en opofferingsgezindheid 
van mijn ouders. Ik heb me gerealiseerd, 
na zelf  kinderen te hebben gekregen, 
hoe moeilijk het moet zijn geweest om je 
kinderen uit handen te geven.
Ik bewonder daarom mijn ouders, dat ze 
deze wijsheid en edelmoedigheid hebben 
gehad.”

Vier augustus is overigens geen toevalli-
ge datum; het is de verjaardag van Mettie, 
van oma (moeder van Ruben) en van de 
dochter van Mettie’s zus. Dus als u over 
het H.H. van Brabantplein loopt, kijk 
dan eens naar de stoep en sta stil bij deze 
gebeurtenis. Of  zoals de kunstenaar het 
uitdrukt: struikel met je hart.

De gemeente Eindhoven heeft financiële 
steun toegezegd onder de voorwaarde 
dat bedrijfsleven en particulieren eveneens 
hun bijdrage leveren. Particulieren kun-
nen struikelstenen adopteren. Voor meer 
informatie hierover en over het gehele 
project kunt u kijken op: www.struikelehv.nl

Marga

Op 4 augustus zijn vier struikelstenen  
gelegd voor twee woningen aan het Her-
tog Hendrik van Brabantplein. Mevrouw 
Mettie Lahr heeft hierbij een rede voor-
gelezen over haar ouders, Ruben en  
Elisabeth Kleinkraner-Cohen. Hierin 
vertelde zij, dat zij en haar zusje door 
hun ouders naar een veiliger onderduik-
adres, bij een oom, waren gebracht. 

Het onderduikadres waar hun ouders en 
een tante (Lenie) naar toe gegaan waren, 
in Drunen, was niet veilig. Bovendien 
probeerde de onderduikgever er steeds 
geld aan te verdienen. Op de dag dat ze 
besloten er weg te gaan, zijn ze verraden 
en vervolgens in Auschwitz vermoord. 
Lenie was net naar Eindhoven voor nieu-
we persoonsbewijzen en heeft het over-
leefd. Zij is inmiddels 92 jaar en 
ondervindt nog steeds de gevolgen van 
die tijd. Mettie en haar zus zijn altijd bij 
hun nieuwe ouders blijven wonen.
In haar rede zei ze onder andere: “Dat 
mijn zuster en ik de oorlog hebben kun-
nen overleven, zie ik als een daad van 

 

Galerie in de Rochusbuurt!

Op 6 en 7 november a.s. wordt in 
de galerie van ‘Affaire d’Antiques 
et  Cadeaux’, Hertogstraat  31 te 
Eindhoven een bijzondere foto-
tentoonstelling en boekpresentatie 
gehouden, de gehele opbrengst 
wordt geschonken aan de Stichting 
Flying Teachers, die daarvan in 
Burma scholen bouwt.

In november en december van het afgelo-
pen jaar zijn verkoop tentoonstellingen en 
boekpresentaties gehouden in Antwerpen 
en Amsterdam. Er zijn inmiddels al vol-
doende boeken en fotowerken verkocht 
voor de bouw van de eerste twee scholen.
Nu volgt dus de tentoonstelling in Eind-
hoven, met als doel een derde school te 
realiseren.
Opening 6 november 16.00 uur; de ten-
toonstelling duurt tot 7 november. Beide 
dagen  van  16.00 tot 19.30 uur: ‘Affaire 
d’Antiques et Cadeaux’, Hertogstraat 31.
Meer informatie kunt u vinden op de 
website van de Stichting Flying teachers, 
www.flyingteachers.nl
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Dion van Dalen interviewt het kleinste Veegertje, Zilver. 

Wie ben je …?
Zilver Veeger is 8 jaar oud. Ze heeft twee broertjes, Mees en Beer. Zilver gaat naar 
de school de Regenboog. Daar gaat ze naar klas 5a.

Wat is je lievelings ….?
Zilver doet op school het liefste aan gym en schrijven vindt ze ook heel leuk. Het 
liefst eet Zilver rijst met sambal. Maar als snoep eet ze graag wine gum drop duo.  
Ze gaat graag naar Frankrijk op vakantie. De mooiste kleuren vindt Zilver geel en 
oranje. Haar lievelingsdier is een paard. Op TV kijkt ze graag naar Finies en Ferb.

Waaraan heb je een hekel?
Spruitjes

Wat zijn  je hobby’s?
Zilver gaat naar musical-les, doet 
aan zwemmen en aan paardrijden.

Haar goede en slechte 
eigenschappen?
Zilver vindt dat ze erg lief  is. 
Maar ze heeft nooit zin om op
te ruimen.

Wie zou je willen zijn ?
Mezelf

Wat wil je later worden?
Geen idee.

Wie wil je de volgende keer in kids talk?
Sophie Feber.

Naast de antwoorden op al deze vragen wil Zilver ook vertellen dat ze het heel leuk 
vindt om met haar nichtjes te spelen.

Geopend van maandag
tot en met zaterdag

Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl

Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk

St. Jorislaan 88

Toine van Dongen

Pastoor Dijkmansstraat 31

dongen31@xs4all.nl

Roland Heijman

W. van Hornestraat 13

roland.heijman@zonnet.nl

Cathérine Marie

St. Rochusstraat 63

c.marie@riseindhoven.nl

Joris Westerwoudt

Tuinstraat 4

joris.westerwoudt@gmail.com

Flatcoördinator
Koen van de Noort

De Rozentuin 53

noort42@zonnet.nl

Hoofd- en Straatcoördinator
Walther Willems

Hoefkestraat 16

waltherwillems@gmail.com

Buurtpreventie

Puzzel met Rochusnieuws

Oplossing Puzzel 113

Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

dinsdag schoteldag

donderdag pizzadag, 
pizza’s vanaf €5,50

zaterdag pastadag

Alle dagen geopend 
van 14:30-0:30uur,

u kunt bij ons pinnen!

www.pikado.nl

KidsTalk estafette

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Beste Lezer,
mijn naam is Jan Heesakkers. Ik ben per 1 juli 2010 benoemd 
als directeur van de Hasselbraam. Ik woon in Eindhoven, ik 
ben 37 jaar en getrouwd met Marieke. Wij hebben twee doch-
ters, Pien van 7 en Floor van 4. In mijn vrije tijd sport ik graag 
en is een goed boek aan mij wel besteed.
De afgelopen 7 jaar ben ik werkzaam geweest op Taalbrug de 
Horst in Eindhoven. Dit is een school  voor Speciaal Onder-
wijs. Hier wordt les gegeven aan kinderen met een auditieve 
beperking. Ik vervulde daar de functie van teamleider. Na 7 jaar 
vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevon-
den op de Hasselbraam. 

Mijn eerste indruk van de Hasselbraam kreeg ik tijdens de ver-
bouwing. Overal werd hard gewerkt, radio Hollandia schalde 
uit de speakers en tussen alle rommel en herrie werd gewoon 
les gegeven. Wat me vooral opviel ondanks de rommel en her-
rie, waren de sfeer en uitstraling van het gebouw.

Gelukkig is de verbouwing nu afgerond. Op de eerste school-
dag hebben we samen met de aannemer en de onderaannemers 
de oplevering gehad van het gebouw. Nog niet alles is helemaal 
naar wens. De komende weken worden de puntjes op de i ge-
zet. Ik ben al erg tevreden over het resultaat. Ik heb heel veel 
respect voor alle leerkrachten, leerlingen en ouders die on-
danks alle tegenslagen tijdens de verbouwing, er met elkaar het 
beste van gemaakt hebben.
Het is nu de bedoeling om de school weer gezellig in te richten 
en er voor te zorgen dat de verbouwingsellende snel vergeten is.

Nu de verbouwing afgerond is, mogen we ons binnenkort offici-
eel SPILcentrum noemen. De Droomwereld maakt deel uit van 
dit SPILcentrum. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren.
De Droomwereld verzorgt op onze school de voorschoolse, 
tussenschoolse en naschoolse opvang. Nieuw hierbij is dat over 
enkele maanden de Droomwereld start met peutergroepen op 
De Hasselbraam. Dat betekent voor de peuters: direct contact 
met andere kinderen en een gemakkelijke aansluiting op hun 
mogelijke toekomstige school. Verder is de locatie van de 
Droomwereld ruim en helemaal ingericht op de onderne-

mingslust van kinderen. Er is een royaal aanbod aan materialen 
voor jongens en meisjes. De Droomwereld heeft ervoor ge-
zorgd dat de ruimtes er schitterend uitzien  en volgens de 
Droomwereld is het een waar speelparadijs voor de leeftijds-
groep van twee tot vierjarige kinderen. 

Voor meer informatie over het peuterwerk kunt u bellen met 
040-2134296 of  via e-mail:info@dedroomwereld.nl. Hier kunt 
u meer informatie krijgen over actuele openingstijden.

Omdat we als school ontzettend trots zijn en graag willen laten 
zien hoe mooi ons schoolgebouw geworden is, willen we in de 
week van 7 februari de officiële opening organiseren. Hierbij 
zijn alle mensen die direct of  indirect te maken hebben gehad 
met de verbouwing van harte welkom. Een officiële uitnodi-
ging volgt.

Met vriendelijke groet,
Jan Heesakkers

Whazz Dah...
Al enkele jaren kijken de bewoners van 
de Hoefkesstraat en de Willem van Hor-
nestraat tegen een futuristische raketach-
tig ding aan. Het lijkt de punt van een 
spaceshuttle. Als je goed kijkt zie je dat ie 
nog op de aarde wordt vastgehouden 
door een paar touwen. Maar opstijgen?

Nee hoor, iedere ochtend staat ie er nog 
steeds op zijn plekkie. In de loop van de 
jaren is ie zelfs wat doffer geworden. 

Een vriendelijk verzoek aan de eigenaren. 
Eens per jaar een poetsbeurt? 

Janine

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11:00 -17:00

Schoolvakanties gesloten

Hasselbraam info
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Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-
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KoppieKoppie Eindhoven
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Buurthuis huren?

Zoekt u een ruimte voor activiteiten 
als workshops, cursussen of  repe- 
tities tot maximaal 20 personen?
Het buurthuis aan het Rochushofje  
is nog enkele dagdelen per week  
beschikbaar.

Huurprijzen, per dagdeel:
€15,- buurtgerelateerde en niet-com-
mercieel
€30,- commerciele activiteiten

Het buurthuis is niet beschikbaar  
voor feesten of  partijen.
Info: 2115059 info@rochusbuurt.nl

In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk 
belicht. Vandaag aandacht voor Jos van der Sommen. Hij woont en werkt 
in de Rochusstraat en heeft als kind op de Sint Jorisschool gezeten (nu 
de Hasselbraam), bij meneer Thomassen. Een rasechte Rochusbuurtbe-
woner dus.

In de buurt van kunst

Maar wel eentje die buiten de grenzen 
van buurt, stad en land werkt en expo-
seert. Zo heeft hij zijn galerie in Amster-
dam: de artKitchen Gallery. Zijn atelier 
heeft hij achter zijn huis gebouwd en is 
wellicht bekend bij veel buurtbewoners, 
omdat je het vanaf  de stoep voor het 
buurthuis kunt zien liggen. Op de eerste 
verdieping, achter de prachtige beuk, zie 
je drie hoge ramen. Op de foto zie je het 
atelier en de beuk van binnen uit. Een 
verdieping hoger zorgt een raam voor 
ideaal noorderlicht op de werkplek waar 
de ezel van Jos staat.

Hij heeft gestudeerd aan de Academie 
voor Industriële Vormgeving in Eindho-
ven, afdeling autonome vormgeving, 
schilderen en grafiek. En aan de Jan van 
Eyck academie in Maastricht, part-time 
opleiding grafiek.
Jos maakt schilderijen, tekeningen, gra-
fiek en installaties. Heel helder werk met 
heel duidelijke afbeeldingen. Met fantas-
tische precisie weergegeven. En toch zijn 
de dingen nooit ‘gewoon’. Het zijn ge-
wone dingen die er vreemd uit kunnen 
zien. Of  een vreemd plaatje dat achteraf  
heel gewoon blijkt te zijn. Zijn inspiratie 
komt dan ook uit dagelijkse dingen,  
foto’s of  situaties. Die zet hij vervolgens 
naast elkaar in een werk. Hij ‘knipt’ ze 
vaak uit hun achtergrond. Regelmatig zit 
er een soort boodschap in of  achter, 
maar nooit zodanig opdringerig dat het 
een moraliserend effect heeft.

Op drie plaatsen tegelijk wordt momen-
teel middels exposities een boek van Jos 
gepresenteerd. Het boek heeft de titel  
Le Chateau de Mai en is vernoemd naar 
een kasteel in de buurt van Cannes. Dit 
werd ooit bewoond door de kunstenaar 
Francis Picabia. Picabia was zelf  een 
groot kunstenaar en tevens mecenas 

voor anderen. Zelfs in oorlogstijd was 
zijn kasteel een vrijplaats voor creativi-
teit. Dit heeft Jos geïnspireerd tot werken 
waarbij je je afvraagt waar je nu eigenlijk 
bent. Situaties die zich misschien wel in 
het kasteel af  zouden kunnen hebben  
gespeeld. Zo staat op het schilderij  
‘Appartement van een weldenkend mens’ 
een vrij lege museumzaal met een tafel 
erin en twee schilderijen aan de muur.  
Er is geen plafond. In plaats daarvan zie 
je de blauwe lucht met een boom waarin 
drie kroonluchters hangen. De kleuren 
zijn licht, helder en vrij egaal. Details als 
de kristallen in de kroonluchters zijn 
daardoor heel goed te zien.

Een meer Eindhovens tafereel is ‘Target 
man’ waarop een bruin strijp-S te zien is 
tegen een achtergrond die van groen 
overloopt in blauw. Daar is het silhouet 
van een man uit geknipt. Het is Ralf   
Edström, de bekende PSV-er uit de jaren 
70, terwijl hij een bal in de lucht houdt  
op één van zijn knieën.

Target man

Op de foto rechts boven zie je Jos 10 jaar 
geleden, terwijl hij werkt aan de zuil ‘Zij 
bewonderen de schoonheid der seizoe-
nen’ (volgens mij staat het in de buurt 
bekend als de Marlboro Man). De zuil 
komt boven zijn poort uit. Je ziet een  
rokend mannenhoofd boven een wortel 
die uit een bolhoed komt. De zuil was in 
2001 één van de twaalf  zuilen die langs 
de kust van Middelkerke (België) door 
verschillende kunstenaars zijn gemaakt 
tijdens een tentoonstelling van heden-
daagse kunst.

Heel dichtbij huis kun je de oorsprong 
van het schilderij ‘Travelling without  

moving’ terug vinden. Het is het interi-
eur van een pand aan de Vestdijk. Er 
heeft een Turkse winkel gezeten. Nu 
staat het leeg en tegen de achterwand 
hangt een grote poster met palmen er op. 
Jos heeft dit interieur zó nauwkeurig 
weer gegeven, dat het vervreemdend 
werkt. Door hem zie je eigenlijk pas,  
dat het een vreemd interieur ís. Dit is 
precies wat door zijn werk gebeurt; je 
ziet de gewone dagelijkse werkelijkheid 
maar er klopt iets niet. Dat kan beklem-
mend werken maar ook verfrissend of  
humoristisch. Het lijken surrealistische 
droombeelden. Bovendien is het bewon-
derenswaardig knap uitgevoerd.

Travelling without moving

Als afsluiting nog even terug naar de ex-
posities. Er is vooral recent werk te zien. 
Je kunt terecht bij:
- artKitchen in Amsterdam 
 www.artkitchen.nl

- Catapult in Antwerpen www.catapult.be 

-  En dichterbij: Element, Irenelaan 18, 
5583 AD in Waalre. Van 12 september 
tot 10 oktober. Openingstijden: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 
17.00 en op afspraak: 040-2218980 
www.kunst-element.nl

Marga

Grijze bak
Dinsdag

12, 26 oktober, 9 en 23 november

Groene bak
Dinsdag

5, 19 oktober, 2, 16 en 30 november

Oud papier
Woensdag

13, 27 oktober, 10 en 24 november

Plastic, Glas
Dagelijks, parkeerterrein Jumbo, Geldropseweg 

of  

Albert Heijn, Leenderweg.

Overig
Milieustraten & gratis compost: 

De milieustraten zijn gratis toegankelijk op 

vertoon van de stadspas. 

Daarnaast biedt milieustraat Lodewijk straat ook 

compost aan.

Iedere inwoner van Eindhoven kan met de 

stadspas gratis compost halen bij deze 

milieu-straat. 

Info: www.eindhoven.nl of tel: 14 040

Half november 2010 verschijnt er weer een 

nieuw Rochusnieuws. 

Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot 

woensdag 3 november a.s. mailen aan: 

rochusnieuws@gmail.com 
of afgeven op Sint Jorislaan 18 

of Willem van Hornestraat 19.

Colofon

Kopij Rochusnieuws

grijs, groen en papier

Streep onderstaande woorden weg. De resterende letters vormen de oplossing.
AARDAPPEL ANANASKERS ANJER AUBERGINE 
BANAAN BERK BEUK BOEKWEIT 
BOON BOTERBLOEM GAGEL GANZEBLOEM 
HONDSKRUID HOP JODENKERS KALMOES  
KATOEN KOKOSPALM KOOL KOOLRAAP 
KRENT KRUIDNAGEL KRUIZEMUNT LEEUWENBEK 
LELIE LORK MAIS MOREL
MOSTERD NOTEBOOM ORCHIDEE PALM 
RAAP RANONKEL SLA THYM 
VAREN

Puzzel
A N A N A S K E R S P P O H D K

B N G A N Z E B L O E M O R O K

O A J O D E N K E R S N E K A K

T R N E U T H Y M L D T O T R G

E Z C A R Z N E A S S S O O A L

R K B H A A M U K O P E L G N B

B E O E I N A R M A N E E O O L

L B E O T D U P L E G L T O N E

O N K R L I E M A A Z E N L K P

E E W R D R L E N L B I O O E P

M W E C E E A D B O M O U H L A

O U I U L N I A O E K A L R S D

R E T I N U T M P I U R I E K R

E E E U R S E O M L A K E S W A

L L S K V A R E N I G R E B U A
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Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone lekkerbekken wordt het 6 november weer 
een culinaire avond vol verrassingen in onze Rochusbuurt.

Running Dinner?
Het Running Dinner bestaat dit jaar uit: Voor- Tussen en Hoofdgerecht. 
Van tevoren krijg je te horen welk gerecht jij/jullie moet(en) maken. Is het een  
voorgerecht dan wacht je thuis op je eetgasten (max. 6). Is het een tussen- of   
hoofdgerecht dan krijg je thuis een telefoontje waar je verwacht wordt voor het eten  
van het voorgerecht. Hierna wordt door de gastheer/vrouw de envelop geopend met 
daarin de adressen waar jullie naar toe gaan voor het tussengerecht. Sommigen gaan  
naar huis, anderen gaan naar een nieuwe spannende locatie.
Na het tussengerecht volgt weer een nieuwe envelop. Je zit steeds met andere mensen  
aan tafel en dat maakt het nou zo leuk en verrassend. Het maakt ook niet uit of  je van 
goede of  gewone culinaire huize komt het gaat om de gezelligheid.
De avond begint om 19.00 uur tot??

Inschrijfgeld € 4,- 
Dit is voor het nagerecht en koffie/thee/drankje na het Running Dinner op een 
speciale plaats ergens in de Rochusbuurt waar we allemaal samen komen na het  
hoofdgerecht.

Voor meer info: suzanne.keuning@chello.nl – 040-8487901 of  
 anneliesvandenboogaart@hotmail.com – 040-8446364

Je kunt je aanmelden via de strook tot 31 oktober:
Graag envelop met gepast totaalbedrag inleveren op Hoefkestraat 35 of  50

Running Dinner
Zaterdag 6 november 2010

Ja, wij (ik) doe(n) mee met het Running Dinner 6 november:

Naam:  Tel:
Adres:  Mail:

Aantal personen: 1 /2 / anders ……

Dit jaar volgt geen aparte aanmeldings-flyer, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden, gebruik dus bovenstaande strook!

Absoluut géén:
O vis
O vlees
O vegetarisch
O ______________________ (anders ivm allergie)

Had vorig jaar een: 
O voorgerecht
O hoofdgerecht
O nagerecht


