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Rommelmarkt in de Rochusbuurt
Zondag 26 juni was weer de jaarlijkse rommelmarkt! Ditmaal werd er door de
organisatie gekozen om de kraampjes op te schuiven richting het buurthuis: een goede keus? Het gaf het aanzien van een gezellig pleintje met bankjes dicht tegen het
buurthuis onder de grote beukenboom: buurtgenoten die gezellig kletsend hun
koffie en later ook hun biertje of wijntje dronken. Maar achteraan in de speeltuin
stonden ook nog de kramen en daarvandaan hoorde ik ook geluiden, dat de gezelligheid nu verder weg was: de muziek was niet te horen, de mensen bleven weg bij hun.
En een rommelmarkt is er ook voor de verkopers: ze moeten van hun spullen af en
het liefst los zijn voor het eind van de middag, zodat ze niets meer hoeven te nemen
naar huis! En wat dat betreft hoorde ik menigeen klagen: te weinig verdiend!
Maar de sfeer onder de bezoekers zat er weer helemaal in, mede door het geweldige
weer natuurlijk: gezellig! Lekker bijgekletst! Het viel op dat er ditmaal ook klanten
“buitenbuurters” uit de Iriswijk en uit het Witte Dorp kwamen kijken. Prima, we zijn
er voor elkaar! Organisatie, bedankt voor de fijne dag!
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de redactie

Van de buurtagent
De Rochusbuurt is de laatste tijd met name de
vorige maand veel bezocht door woninginbrekers.
Met name de studentenhuizen zijn een gewillig object.
Dat heeft mede te maken met de slecht hang en sluitwerk,
een niet betrokken huisbaas en laksheid van de bewoners
zelf. Daarnaast mogen ze vaak op last van de brandweer
de voordeur niet afsluiten en weten de inbrekers dat er
altijd wel een laptop te vinden is en zijn ze daarnaast in het
weekend veelal naar huis.
Ik ben in overleg met Wooninc en BITE (bestuurlijk
interventieteam) om het voormalig terrein van Joep
Jansen op te laten ruimen, daar is een zeer brandgevaarlijke situatie ontstaan die ik veranderd wil zien.
Daarnaast is het een lelijk stuk en trekt het anderen aan die
daar verblijven(zwervers daklozen etc.) Ik heb met
Wooninc afgesproken dat er op korte termijn iets veranderd gaat worden, morgen word ik op de hoogte gebracht
van de toekomstplannen mbt dit terrein.
Buurtbewoners kunnen mij direct bereiken en volgen via
twitter @BrigadierSTRMce of direct mailen met vragen
op erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl.
Ik nodig mensen uit om mij meer te bellen, vragen te
stellen en ideen te opperen om de samenhorigheid/
veiligheid te vergroten, de burgers zijn tenslotte onze
ogen en oren.
Met vriendelijke groet, Erwin van Melis | Politie Brabant Zuid-Oost
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Redactioneel

Buurt-info
Buurtbestuur
Roland Heijman
Albert van der Grinten
info@rochusbuurt.nl
www.rochusnbuurt.nl

tel: 211 12 32
tel: 211 50 59

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com

tel: 212 61 93

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten
jose.albert@wanadoo.nl

tel: 211 50 59

Het is warmer dan verwacht en we zitten met de redactie in de tuin.
Zoals gebruikelijk bij de laatste krant voor de zomervakantie eten we
samen. Ieder heeft iets gemaakt en het is (ook zoals gebruikelijk) heel
lekker geworden. Goed gezelschap, goed eten, goed weer, wat wil je
nog meer.
We kijken terug op een prima jaar met goed verteerbare tekst. Tussen het hoofdgerecht en het toetje wordt de vergadering genuttigd. Een grote verzameling artikelen
staat op het menu voor krant nummer 119. Wat dacht u van een rommelmarkt met
heerlijke vintage? Of huiskamertheater met als bijgerecht tapas tijdens een buurtwandeling? We kunnen u ook onze wijkagent met dronken Zweed aanbevelen.
Of bent u meer van de vaste keuzes en neemt u rochusculinair met puzzel?
Voor de kinderen hebben we sinds kort een apart menu, maar echt nieuw is de overheerlijke studentenpagina. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ad van Meurs.
Wat u ook besteld, we wensen u smakelijk lezen en een heerlijke zomer!
Tot ziens, tot Rochus, de redactie

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom
tel: 211 14 10
trudy.sturkenboom@gmail.com

vraag & aanbod
					 Aangeboden:

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts
rochusnieuws@gmail.com

tel: 212 95 65

					
					

Grasmaaier. Het is een oud beestje, maar hij doet het nog prima.
Heeft wel even stil gestaan, mag gratis mee. Willem van Hornestraat 19

														Gevraagd:
Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-8844
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop
j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14 040

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers
i.wagemakers@eindhoven.nl

tel: 2388319

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground
tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44
info@polyground.nl

														Grasmaaier. Opknappen geen bezwaar.
														Willem van Hornestraat 13...

Kopij Rochusnieuws
Begin september 2011 verschijnt de volgende Rochusnieuws.
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met woensdag 31 augustus a.s.
mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
of afgeven op
Sint Jorislaan 18
of
Willem van Hornestraat 19.
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De Rochus plantenbeurs
Op 28 mei 2011 was het weer zover. Terug van weggeweest de Rochus
plantenbeurs. In mijn ogen een overweldigend succes. Niet dat er drommen
mensen op af kwamen. Sterker nog de opkomst was een beetje magertjes.
Maar de mensen die er waren, de plantjes, het weer, de muziek, de sfeer,
etc. was super.
Het was een typische lome zaterdagmiddag. Waarbij iedereen alle tijd voor elkaar
leek te hebben. Niet haastig een hosta
scoren en weer naar een ander evenement. Maar aandacht voor elkaars
planten en voor de bijbehorende
verhalen. Wat ik heel speciaal vond is dat
Cathrien met haar vijzel zakjes kruidenzout voor de liefhebbers maakte. En
Albert en José zorgden voor versnaperingen, muziek en maakten foto’s.

En toen kwam ineens Guus opdagen.
Guus woont opde Geldropseweg en
menigeen zal zeggen: oh jaaah, daar waar
al die bananenbomen voor het raam staan
op de 1ste verdieping! Hij liep langs, drentelde even rond, rookte een shaggie en
kwam daarna met een flinke krat met kamerplantjes terug. Hij had wel geen tuin
maar was gek op planten. Zo gek, dat zijn
woonkamer vol met planten staat! Guus, je zou nog een afspraak maken
met Henk! bel of mail hem! (212 95 65 of
En niet de kleinste plantjes.
henk.aarts@zonnet.nl)
En wij willen ook snel meer lezen over je
plantjes in het volgende Rochusnieuws!
Volgend jaar ben ik zeker weer op de
plantenbeurs te vinden!
Janine

Blue Border Folk Club:
muzikaal leven in de buurt
Bijzonder was ook Ria uit Geldrop. Henk
had haar op de Willemstraat met
Koninginnendag aangesproken en ze
vond het heel leuk om ook met haar
plantjes op onze beurs te komen. Ze
heeft een enorme tuin en steekt al jaren
plantjes uit die ze aan de straat verkoopt.
Omdat ik toevallig de volgende dag een
verjaardag in Geldrop had was een foto
van de voortuin van Ria snel gemaakt.

Dinsdag 6 juni was de première van de ‘Blue Border
Folk Club’ in café de Oude Sint Joris.
Voorheen bekend onder de naam Manic Monday
en gehouden in wijlen café de Buut.
Toen ik nog in de Sintenbuurt woonde, bezocht ik regelmatig
café de Buut voor een lekkere borrel aan de bar. Soms kwam
ik op maandag en bezocht dan optredens georganiseerd door
Ad van Meurs, ‘Manic Monday’. Vervolgens ging ik in de
Rochusbuurt wonen en tot mijn grote teleurstelling bleek
café De Buut zijn deuren te sluiten. Voor mij een groot
gemis. Borrelen deden we nu thuis of we liepen naar
de binnenstad.
Blij verrast was ik dan ook toen ik in het Eindhovens Dagblad
las dat Ad van Meurs en Ankie Keultjes weer muzikaal leven
de Rochusbuurt in wilden blazen. En wel in café de Oude
Sint Joris. Elke dinsdag wordt dit café nu omgetoverd in de
Blue Border Folk Club. Een avond met muzikale gasten,
folksessies en ander entertainment.
Met wat vrienden heb ik de eerste editie van de ‘Blue Border
Folk Club’ bezocht. Het was gezellig druk in het café en er
hing een goede, gemoedelijke sfeer. Onder het genot van een
drankje heb ik genoten van deze muzikale avond. Tevens een
leuke gelegenheid om eens nader kennis te maken met
andere buurtbewoners.
Lisanne
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Basta! speelt: thuis
Op zondagavond 19 juni zag ik dit locatietheater op bekende en minder
bekende plekken in onze buurt. De laatste mogelijkheid in een reeks van
vijf dagen. Een meeslepende avond met als thema: “Je wilt je thuis
voelen. Thuis in je huis, thuis in je land, in je lichaam en in je geest.
Er is niets ergers dan ontheemd zijn.”
Op acht locaties, met zeven spelers in
verschillende samenstelling zeven korte
stukken opvoeren. Een huzarenstukje
dat voor 100% geslaagd is. Alleen al de
logistiek; hoe kan het dat je een speler in
de Buut ziet en als je naar de Wilgenhof
bent gelopen zit hij daar alweer klaar
voor het volgende stuk? (het geheim zat
hem in een fiets). In café de Buut en café
Caravelle speelt hij een dronken
Amerikaanse militair die tijdens zijn verlof een vrouw lastig valt. De vrouw staat
beide keren voorzichtig open voor zijn
dronken ellende, maar als hij te opdringerig wordt loopt ze boos weg.
In de Wilgenhof is dezelfde speler een
oude man die samen met zijn vrouw
Frieda heimwee heeft naar de tijd dat ze
hun geld verdienden als De Vliegende
Panters. Een act waarbij ze van hoge
bruggen afsprongen. Terwijl ze te lang
moeten wachten op hun zoon en kleinkinderen, wordt het verlangen naar vroeger, waarin ze niet oud en gebrekkig maar
jong en heldhaftig waren, zó sterk, dat ze
besluiten nog één laatste keer te springen. Dit aangrijpende en tegelijk humoristische stuk speelt in de flat van een
89-jarige bewoner van de Wilgenhof.
Eén van de mensen die bereid is geweest
zijn huis 5 avonden beschikbaar te stellen
aan Basta!.

En dan is daar de neurotische studente
die haar wandelende takken genaamd
Eros Ramazzotti en Tina Turner dood
heeft laten gaan omdat het er anders zoveel worden. Ze durft niet te gaan slapen
in het donker zonder de stem van haar
moeder aan de telefoon. Gespeeld op
een heuse studentenlocatie; een kamer in
de voormalige Marechaussee kazerne
aan de Tuinstraat. De speelster laat een
explosie van lichaamsbeweging zien: tandenpoetsen zo snel dat de beweging van
haar hand vervaagt, gymnastiek in spinttempo, lichtschakelaar zó snel bedienen
dat de stoppen doorslaan. Haar neurose
wordt al doende direct voelbaar.

Bij galerie Margot besluit de moeder van
een a-sociaal gezin dat ze na jaren airmiles sparen naar Florida vertrekt. Een
mooi einde van een deprimerende toestand. Echtgenoot Henk is in- en verkoper, voornamelijk van bedorven en
twijfelachtige waren. Zoon Edwin heeft
elektronisch huisarrest omdat hij iemand

heeft neergestoken en hangt lamlendig
vloekend op de bank met een playstation. Dochter Simone probeert hevig
schmierend en kauwgom kauwend in een
ordinair kort rokje met doorschijnend
bloesje de droombaan van directiesecretaresse te bemachtigen. Haar zoveelste
ambitie, na dierenarts, stewardess en
kapster, terwijl ze niet in staat is ook
maar het simpelste diploma te behalen.

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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luid een gospel zingt, scheurt hij weer
weg op zijn solex.

Bovendien heeft ze een zoontje van een
onbekende vader waar ze haar moeder
voor laat zorgen. Tegen deze hectische
achtergrond praat de moeder traag maar
niet meer te stoppen tegen het publiek en
vertelt over de air miles. Als ze op het
eind weg loopt en het publiek vraagt mee
te gaan, wil je deze plek bijna niet verlaten, zo écht voelt het.
Inmiddels worstelen twee Turkse broers
in een verwaarloosd huishouden aan de
Kettingstraat met de sollicitatie van een
hulp. Ze zoeken een vervangster van hun
overleden moeder, dus ze moet wel kunnen koken, vegen, Turkse liedjes zingen
en gakken als een gans (want die liepen
vroeger thuis over het erf). Ook de sollicitante is eenzaam en als het moment
dreigt dat ze niet wordt aangenomen, zet
ze een Turks lied in, wat de broers ingelukkig maakt.
Op de hoek van de Rochusstraat en de
Kettingstraat komt een dikke man in wit
pak op een solex voorbij. Hij klaagt dat
hij te dik is en naar een vrouw verlangt.
Zijn spel is soms subtiel, dan weer stevig.
Hij kijkt het publiek constant doordringend in de ogen, zoekt bevestiging en

vertelt aangrijpende details. Dat hij in de
tram zó gaat staan, dat mooie meisjes
soms tegen zijn buik aan vallen. Of dat
hij de hand van de kassière iets te lang
vast houdt. Gelukkig heeft hij Zijn
Geloof In God en kan hij dit sterke gemis aan lichamelijk contact, deze eenzaamheid, daarmee opvangen. Terwijl hij

Het sluitstuk speelt in het huis van Fulco
Treffers (zie Rochusnieuws 116) waar
een high-society echtpaar hun gasten
welkom heet in hun nieuwe, sjieke, net
iets te dure huis. De man is dronken en
wordt overeind gehouden door zijn nét
iets te sexy vrouw (die even daarvoor
nog de neurotische studente speelde).
Overduidelijk is dwars door de glamour
de valse schijn, het verval te zien. Het
huis van Fulco biedt een naadloze overgang naar de borrel achteraf. Met een
prosecco in de hand praten en genieten
we na. Wat een goed spel! Wisselend
grappig en aangrijpend, maar steeds
goed invoelbaar. Iedereen heeft zich immers wel eens ontheemd gevoeld, in welke vorm dan ook. Wat knap dat de
acteurs zo snel van rol kunnen wisselen.
Spelers, regisseur en techniek en zijn er
samen zonder meer in geslaagd om het
thema ‘je thuis willen voelen’ te verbeelden. En wat zijn de locaties in onze buurt
daar passend bij gevonden! Hartelijk
dank dus ook aan degenen die hun huis
5 avonden ter beschikking hebben
gesteld.
Marga

Regie: Mireille Verhoeven
Spelers:
Anita
Ijntema,
Sybil
Meersschaert, Esther Manders, Bart
Meeuwissen, Frank Ploegmakers, Robert
van Woezik, Peter van der Hagen.
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Markante buurtbezoeker
Onlangs kreeg de buurt bezoek van een bijzondere
gast. Al wankelend werd hij gesignaleerd in de
Hoefkestraat, waarna hij plaats nam op het elektriciteitskastje tegenover restaurant ’t Hoefke. Dat duurde
achter niet lang, want korte tijd daarna was deze
buurtbezoeker er lekker bij gaan liggen achter het
elektriciteitskastje.
Gasten van ’t Hoefke en tevens buurtbewoners maakten zich
toch wat zorgen en gingen een kijkje nemen. Na zorgvuldig
onderzoek kwamen zij tot de conclusie dat de markante buurtbezoeker een verdwaalde Zweedse toerist was onder invloed
van het een en het ander. Bewijsmateriaal dat daarvoor werd
aan=gedragen waren het half opgerookte jointje dat naast hem
lag, de alcoholdamp die om hem heen hing en het enige woord
dat onze bezoeker ten gehore bracht: “Skol!”.
Ook andere oplettende buurtbewoners hadden de buurtbezoeker
opgemerkt en hadden uit bezorgdheid de politie gebeld om
onze gast een veilige en warme slaapplaats te bieden. De politie
kwam echter te laat: de Zweed had weten op te staan en zijn
voettocht door Eindhoven voortgezet.

Whaz Dah?
Ze liggen er al weer een tijdje; deze uit de kluiten gewassen lego
blokken. Voor auto’s een onoverbrugbaar obstakel om op het
braak liggend terrein te parkeren. Het wordt er niet gezelliger
op, maar je kunt wel van de ene naar de andere steen proberen
te springen. Apenspel dus en dat is dan toch weer leuk.
Marga

Van onze buren...
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De Natuursuper gaat door!!!
Geen tijd of ruimte voor een moestuin? Maar lijkt het je wel leuk om zelf je groenten en
kruiden te verbouwen? Dan is de Natuursuper iets voor jou! Vorig jaar werd deze opgestart
met kunststof kratten in rekken. De Natuursuper won er een gemeentelijke Groene
Handdruk voor en een semi-permanente plek werd gevonden op een terrein aan het begin
van de Tongelresestraat (naast de voormalige aanhangerfabriek van Saris en recht tegenover
nummer 2).
Als buurtbewoner kon je in een viertal kratten kleine groenten
en kruiden verbouwen. Helaas bleek dat de bakken nogal snel
uitdroogden, zodat je meerdere keren per week naar je 'tuin'
moest om water te geven en veel tuinders haakten daarom af.
Daar is iets op gevonden. De kratten zijn grotendeels weg en
de tuintjes bestaan nu uit bakken van plusminus 1.10 x 1 meter
en zo'n 65 cm diep. Deze drogen niet zo snel uit en zijn ook
geschikt voor wat grotere gewassen die minder onderhoud vergen.

Afhankelijk van het gewas hoef je dus niet zo vaak naar je tuintje toe. Er zijn zo'n vijf tuinders over, waarvan Gerben en Ywe
de kar zo'n beetje trekken. Er staan op dit moment
o.a. aardappelen, sla, spinazie, snijbiet, rucola, hete pepers,
broccoli, radijs, ui, knoflook, wortels, paksoi, maïs, aardbeien
en kruiden. Er worden ook gewassen geteeld voor het zaad,
zoals van rammenas en bloemkool.
Doe mee!

De natuursuper kan nog volop tuinders
gebruiken! Ook worden vrijwilligers
gezocht die bijvoorbeeld een picknicktafel willen bouwen of een afdakje om het regenwater op te vangen.
Op www.natuursupermarkt.nl kun
je meer lezen. Woensdagochtend rond
10:00 uur is de vaste dag dat er iemand
op de tuin aanwezig is.
Wil je langskomen, mail dan even.
Voor vragen kun je ook terecht bij
Ywe: ywe_jan@hotmail.com.

Geopend van maandag
tot en met zaterdag
Geldropseweg 53
Foon / Fax 040 211 03 04
www.desandwichclub.nl

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
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Groen in de speeltuin
Beste Buurtbewoners,
Een jaar of 3 geleden is bij renovatie van de bomen in de speeltuin het
lage groen vrijwel geheel verwijderd.
We hebben gemeld aan de gemeente dat we dit jammer vonden en
gelukkig heeft de groenbeheerder van de gemeente besloten hier iets
aan te doen.
Vlinderstruik

Er zijn in totaal 34 heesters geplant.
Het zijn 6 verschillende soorten,
• Chinees Klokje
• 2 soorten Japanse sneeuwbal
• de Vlinderstruik
• de Pluimhortensia en de Sleedoorn.
Ze worden tussen de 60cm en 150 hoog.
Om de planten kans op overleven te
geven is het belangrijk om met dit weer
af en toe water te geven.
Dit is al aan de aangrenzende bewoners
gevraagd en wordt met regelmaat gedaan. Het mag nog meer zijn.
Te veel kan eigenlijk niet, dus zeker als
het deze zomer nog warm is bij deze het
verzoek om door te gaan.
Momenteel is de grond zo verarmd dat
dat wel wenselijk is.
De gemeente heeft ze geplant met gietranden er omheen. Dit lijkt ook wel handig tegen het omver lopen van de
planten.

Het kleine bodembedekkende plantgoed
is door de gemeente nu niet geplant , er
moet nu al water gegeven worden en dat
betekent vrijwel zeker dat de kleine planten het niet zullen halen. Dat kunnen we
in het najaar mogelijk nog wel proberen.
Mensen die in hun tuin nog wat laaggroeiend groen over hebben kunnen het
bij ons aanmelden. De speeltuin kan her
en der nog wat extra gebruiken.
Wij zijn er erg blij mee, het is echt een
verbetering. We hopen dat iedereen er
van kan gaan genieten.

Japanse sneeuwbal

Groet, Trudy, Aagje en Carlijn.

Het lijkt mij slim om een soort tegelpad
vanaf de zijingang naar het asfaltpad te
maken, daar lopen immers altijd kinderen door. Is er misschien iemand die nog
wat stoeptegels over heeft hiervoor?
Sleedoorn

Pluimhortensia

Al 30 jaar een vert

Schoenmakerij
Hans Bonnema
Kwaliteit is
onze garantie
Geldropseweg 115
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Conflict met de buren?
Buurtbemiddeling!
Als u problemen heeft met uw buren of buurtgenoten en u wilt deze
oplossen, dan kan buurtbemiddeling u daarbij helpen. Zo voorkomt u
dat de problemen groter worden.
Zaken die door Buurtbemiddeling behandeld kunnen worden zijn: geluidsoverlast, vernieling, overlast van
huisdieren, harde muziek, parkeeroverlast, pesterijen, overlast van auto's in de
straat, last van overhangende takken,
rommel in het plantsoen, verschillen in
leefwijzen of andere oorzaken van
conflicten.
Buurtbemiddeling wordt door de gemeente gesubsidieerd, is onafhankelijk
en kiest geen partij. Alle zaken worden in
vertrouwen behandeld. Wat werkt er
beter dan praten? Buurtbemiddeling
houdt bemiddelingsgesprekken waarbij
twee bemiddelaars aanwezig zijn, die het
gesprek begeleiden.
Dat zijn vrijwilligers met ieder hun eigen
kracht, ervaring, kennis en levenservaring. Wie er ingezet wordt, hangt af van
het soort conflict, in welke buurt het
probleem speelt en welke achtergronden
de partijen hebben.
Buurtbemiddeling inschakelen

Heeft u een probleem met mensen in uw
buurt? Heeft u al vaker geprobeerd er
iets van te zeggen, maar blijven de irritaties bestaan? Durft U er misschien niet

meer over te praten uit angst voor een
negatieve reactie? Dan kunt u – gratis –
buurtbemiddeling inschakelen.
Mail hiervoor naar:
info@buurtbemiddeling-eindhoven.nl
of bel 06 53 31 73 31.
Zelf vrijwilliger/bemiddelaar worden
Op dit moment zijn ruim veertig bemiddelaars op vrijwillige basis bij ons actief.
Door de groei van het aantal zaken en
bekendheid van buurtbemiddeling kunnen we zeker nog vrijwilligers gebruiken.
Wilt u mensen helpen bij het oplossen
van conflicten? Kunt u goed luisteren?
Woont u in Eindhoven en bent u ouder
dan 21 jaar? Meld je dan aan!
Contactgegevens:

Voor
meer
informatie
over
Buurtbemiddeling Eindhoven, kijk op
www.buurtbemiddeling-eindhoven.nl
of bel 06 53 31 73 31. Mailen kan ook
info@buurtbemiddeling-eindhoven.nl
Buurtbemiddeling is nu ook op Twitter
te vinden!
BuurtBem040
Twitter met ons mee!

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

“Twee winnaars in plaats
van een verliezer en een
winnaar”, bemiddelaar

Jan Walraven aan het woord:

	“ 'Jullie luisteren tenminste naar ons'
is een opmerking die bemiddelaars
vaak horen. Maar luisteren mensen
(partijen) ook wel naar elkaar? Helaas
is het antwoord vaak nee! Partij 1 voelt
zich slachtoffer van Partij 2 en Partij 2
voelt zich slachtoffer van Partij 1.
	Ze voelen zich slachtoffer van elkaar!
Wat is het fijn om geen rijdende rechter te hoeven zijn, want dan zouden er
een winnaar en een verliezer zijn.
Nee, wij bemiddelaars gaan voor twee
winnaars! Sterker nog… partijen
maken elkaar tot winnaar in een bemiddelingsgesprek dat ik als bemiddelaar mag leiden. En dat is nu precies de
uitdaging waar ik zo van hou…
	Het is alsof je de mensen weer dichter
bij elkaar brengt, waardoor ze zelf tot
de ontdekking kunnen komen dat hun
buur nog niet “zunne kwaje” is. Vaak
hebben mensen een duwtje nodig om
de moed op te brengen ook eens écht
naar elkaar te luisteren. Ik mag dat
duwtje geven! Ik zie heus wel dat het
niet altijd lukt. Maar...
Ik zie vooral wanneer het WEL lukt!
Daarom doe ik het zo graag!”

www.pikado.nl
dinsdag schoteldag
donderdag pizzadag,
pizza’s vanaf €5,50
zaterdag pastadag

Alle dagen geopend
van 14:30-0:30uur,
u kunt bij ons pinnen!
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Buurtpreventie
Straatcoördinatoren

KidsTalk estafette
Deze week in Kids Talk heeft Iris Zweerman haar buurmeisje Mila van
Lierop geinterviewd. Mila heeft al een keer in Kidstalk gestaan, maar
toen was ze nog heel jong. Ze wil er dit keer graag nog een keer in, en
dan samen met haar buurtvriendinnen op de foto.

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.comw

Wie ben je?

Ik ben Mila van Lierop. Mijn vader en moeder zijn Anton en
Lissie. Mijn broer heet Jesse. Hij en ik zitten beiden op de
Hasselbraam. Ik zit in groep 5 bij juf Evelyn

nog maar net. We spelen heel vaak samen, thuis en in de
speeltuin. Sam en Loes waren nu niet thuis, en staan daarom
niet op de foto.
Wat is je favoriete land:

We zijn in Bali en in Thailand op vakantie geweest, dat vond
Mijn lievelingsdier is een hond. Wij hebben zelf ook een hond ik allebei heel erg leuk. Het is heel anders dan in Frankrijk of
gehad, hij heette Diablo. Nu hebben we 2 konijnen, zij heten Italië. Er is bijvoorbeeld geen taxi, maar wel een tuk-tuk, dat
Pablo en Nijntje. Mijn lievelingskleur is blauw. Op school vind is een soort brommer, met een wagentje achterop.
ik de gymles de leukste les.
Wat is je lievelings.....

Wat lust je wel? Mijn favoriete eten is pizza of
Wat vind je echt niet lekker? Erwtjes, Spinazie
Waaraan heb je een hekel?

friet
en Spruitjes.

Ik heb een hekel aan opruimen.

Wat zijn je hobby's?

Mijn hobby's zijn turnen en buiten spelen. Ik houd van tekenen.
Wat lees je het liefst?

Boeken van Hanneke Bloem & 5 fantastische tantes.
Nu lees ik: Het leven van een loser.
Van welke muziek houd je?

Ik vind de muziek van Miley Cyrus en Emily Osment leuk.
Wat vind je leuk in de Rochusbuurt?

Er wonen veel vriendinnen van mij in de Rochusbuurt. Samen
hebben we een club opgericht. De BBF, Beste Buurmeisjes
Forever. Daar zitten Iris, Indy en Loes in, zij hebben ook al
eens in de krant gestaan. En Sam zit er ook in, die woont er

Wie wil je de volgende keer interviewen:

Ik wil de volgende keer Sam Matheeuwsen interviewen.

Kinderpagina!!
gertjes
Vji f vin

- Omdat je niet weet of het een zij of een hij is.

- Een bende wilde kastanjes.

- Als hij ze voor zijn ogen houdt, kan hij niks zien.

Zandschilderijen
Benodigdheden: 																																-

zand

juli 2011 | Rochusnieuws 119 | pagina 11

l moe
zji n hee
s
e
j
t
r
ge
es toe.
Vji f vin
n oogj
u
h
t
e
t ralen
en m
arme s
w
t
en slap
e
m
halen.
de zon
p komt
a
la
s
Totdat
n
hu
ers uit
de ving
ak ker
ordt w
w
im
u
De d
k ker.
zji n ma
t
k
e
w
os
en
er is bo
g
in
v
s
i
j
oos.
De w
ls een r
a
g
o
n
op
hji sliep
r staat
e
g
in
lv
de
op.
De mid
erige k
p
la
s
n
iek
met ee
oet kw
d
r
e
g
vin
iek.
De ring
ymnast
g
d
n
e
t
e pink
zji n oc h
gt pinkj
e
z
’,
k
o
link.
‘Ik o
t erg f
h
ic
oor:
z
lt
an in k
d
en voe
n
e
p
hoor!'
ers roe
c hji nen
s
n
e
v
De ving
j
bli
nnetje,
'Dag zo

behangsellijm
stevig papier
schaar
schelpen

Met wat droog zand
uit de zandbak, stevig
papier of karton, pla
en een paar schelpen,
ksel
kunnen de kinderen
leu
ke schilderijen maken
Ze leggen de schelp
.
en op het papier. Sm
eren het papier rondo
vormen heen in met
m de
plaksel (behangsellijm
) en strooien daarna
over het papier uit Voo
zand
rzichtig hoor, niet te
veel zand tegelijk!
Laat het plaksel een
paar minuten drogen
. De schelpen en het
tollige zand kunnen
overdan weggehaald wor
den.
Kijk eens, je eigen str
andje.

deze mooie tekening is gemaakt door Liz en Jules
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In de buurt van kunst
In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk
belicht. Vandaag aandacht voor Ingrid van Zummeren. Zij woont en
werkt in de Willem van Hornestraat.
Ingrid is filmmaker, ze maakt documentaires, experimentele films en korte films en
documentaires in de vorm van animatiefilms. Denk bij animatie nu niet meteen aan
Walt Disney en Buurman & Buurman. Er komt bij Ingrid geen tekening aan te pas.
Zij monteert film, beelden van voorwerpen en (oude) foto’s door elkaar. Aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht is ze afgestudeerd in de richting video,
animatie en mediadesign.
Na haar afstuderen werd het internet al snel heel belangrijk, waardoor Ingrid één van
de pioniers op het web werd. Ook de interactieve media werden belangrijk. Zo heeft
Ingrid voor Greenpeace een spel gemaakt waarin kinderen van
alles over het milieu kunnen leren. Aanvankelijk heeft ze gewerkt voor de publieke omroepen. Omdat er nog veel te leren
was, heeft ze de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt. Ze
richtte in 2000, samen met Hans de Feber, haar eigen multimediastudio ‘3rdeye’ op. Ze ontwierp o.a. websites voor Pringles,
Pampers, Iams etc. Dit werk werd echter na verloop van tijd te
commercieel naar haar zin. Nu volgt ze haar hart weer en werkt
als onafhankelijk filmmaker. Haar doel is om geëngageerde documentaires te maken of films als kunstwerk. Ze werkt regelmatig samen met Marloes Hoogenstraten, zelfstandig fotograaf.
De volgende twee films hebben ze samen geproduceerd.
‘Ontmoeting’ Hoofdbedekking in Brabant

Mocht je tijdens de Dutch Design Week van 2008 het gemeentehuis binnen gelopen
zijn, dan heb je waarschijnlijk deze interactieve film over hoofbedekking gezien.
Door zelf over een tijdbalk te lopen, veranderen de beelden die te zien zijn. Tegen
een achtergrond van afbeeldingen uit verleden en heden zie je verschillende vrouwen
met hoofdoeken op: onze oma’s en (vaak jong) moslima’s. Het zijn mooie poëtische
beelden die je op een ongedwongen manier laten nadenken over de hoofdoekjes
discussie die momenteel woedt. Hoofddoeken zijn van alle tijden, wel of niet verbonden aan religie. Zonder belerend te zijn weten de makers dit over te brengen.

‘Ons Thuis’

Voor ‘Schatten van Brabant’ hebben ze een animatie-documentaire over het Drents
Dorp in Eindhoven gemaakt, getiteld ‘Ons Thuis’. Met het programma ‘Schatten van
Brabant’ wil de Provincie Noord-Brabant jong en oud interesseren voor kunst, cultuur en cultuurhistorie. Ons Thuis gaat over het Drents Dorp in Eindhoven. Deze
wijk is de bakermat van de immigratie. In de jaren 20 van de vorige eeuw is deze wijk
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door Philips speciaal gebouwd om Drentse gezinnen te huisvesten. Er was een tekort
aan arbeidskrachten, met name jonge meisjes met kleine handjes en een fijne motoriek
om in de lampenfabriek te werken. Na de Drentse families werden de Spanjaarden in
de jaren 60 naar Eindhoven gehaald. En weer een decennium later volgden de Turken
en Marokkanen. Zo is dit stadsdeel een nieuw thuis geworden voor mensen met
ieder hun eigen cultuur en geschiedenis.
Ook deze film is een feest om naar te kijken door de mooie sfeervolle beelden.
In rustig tempo zie je veranderingen, verschillen tussen toen en nu. Beelden gaan in
elkaar over en worden over elkaar heen geprojecteerd. Waar eerst de paardenkar van
de groenteboer reed, staan nu auto’s geparkeerd en komt een moderne fiets om de
hoek. Vrouwen van nu kijken binnen bij de winkel van toen. Kleur en zwart-wit vloeien
in elkaar over. Een enkele zin van een voice-over versterkt het beeld. Altijd uitgesproken door bewoners van het Drents Dorp zelf. Soms lopen diezelfde teksten door het
beeld. Het historische verhaal wordt een persoonlijk verhaal met portretten van mensen
die hier hun eigen plek creëerden.
De film is afgelopen mei gepresenteerd op het Gelderlandplein, midden in het Drents
Dorp. Een dag waarop de bewoners elkaar nogmaals hebben ontmoet, waar verhalen
zijn uitgewisseld en gefeest is. Met ook nu weer een culturele mix van Spaanse tapas
en Drentse koek.

Algo más qu
e un sentim

Ingrid vertelt bewogen over haar projecten. Ze wil graag Schoonheid laten zien.
Schoonheid van de gewone dingen.
Zonder belerend te zijn. Nadat ik de beide films gezien heb kan ik niet anders
dan beamen dat ze daarin slaagt. Ingrid
heeft momenteel contact met Omroep
Brabant voor nog een documentaire en is
van twee andere documentaires die ze
zelfstandig wil maken in de schrijffase.
De film ‘Ons Thuis’ sluit af met een
gedicht van een Spaanse immigrant. Na
dit artikel kun je het gedicht lezen.
Marga

Bronnen en voor meer informatie:
http://www.brabant-ontmoeting.nl
Fragment uit de interactieve video-installatie ‘ontmoeting’:
http://vimeo.com/11297299
Film ‘Ons thuis’ Drents dorp:
http://vimeo.com/25182692

iento M
eer dan een
Me vine co
gevoel alle
n una malet
en
a
de cartón y
Ik kwam met
de madera,
dejando atrá
een koffer
van karton
en
al olivo y a s a mi tierra,
liet mijn land hout,
la higuera.
de olijfboom achter,
En mi malet
en de vijgen
a
boom.
el pantalón traía
In mijn koffe
ne
la muda y la gro de pana,
r droeg ik
de
ca
zwarte broe
misa blan
y una bufa
nda de lana ca
de verschon k van ribfluweel,
.
in
en een wolle g, het witte overhem
d
Los anos fu
n sjaal.
eron pasand
y en esta tie
o
De jaren gi
rra arraigué
ng
aunque siga
ver van huis en voorbij
que un día pensando
al blijft de ge streek ik neer
regresaré.
dat ik ooit dachte me bij
terugkeer.
Aquí mis hi
jos creciero
lejos del pu
n
Hier werde
eblo y la si
n
erra
aquí mis ni
et
ver van het mijn kinderen groot
do
y no en la quos nacieron
hier werden rp en gebergte
erida tierra.
m
en niet in he ijn kleinkinderen gebo
Treinta años
t geliefde la
ren
nd.
desde que pasaron
el
Dertig jare
n zijn verstr
y y ano soy tren me alejó
eken
sinds de trei
aq
que de su tie uel joven
n
en ik ben ni mij meenam
rra marchó.
et meer die
jongeman
die zijn land
Y aunque co
verliet.
ntento y feliz
sigo tenien
,
do
Al ken ik ge
lu
pues mi mal una pena:
van een ding k en tevredenheid,
et
de cartón y a perdí,
want mijn ko heb ik spijt:
de madera
ffer ben ik kw
van karton
ijt,
en hout
Donde guar
daba la mud
aquella bufa
a
Waarin de
nda de lana
ve
también mi
,
die wollen rschoning zat
ca
sjaa
y el pantalón misa blanca
mijn witte ov l,
negro de pa
erhe
na. en
de zwarte br md
Miguel Ang
oek van ribf
el Luengo Ta
luweel.
rrero
Vertaling: Ge

ertje van Os

en Johan Po

uwels

pagina 14 | Rochusnieuws 119 | juli 2011

NEE NEE JA Sticker
De sticker “JA het Rochusnieuws
graag bezorgen” is veel geplakt. :-)
Ze waren vooral bedoeld voor
brievenbussen met NEE/NEE
stickers.
Moet daar nu wel of geen Rochusnieuws
worden bezorgd. De ene bewoner gaf
aan dat hij met NEE/NEE dus geen
Rochusnieuws wil. De ander gaf aan dat
ze natuurlijk wel de Rochusnieuws willen! De sticker brengt duidelijkheid voor
de bezorger. Mochten buren de krant
missen en alsnog een sticker JA willen
plakken. Er zijn nog stickers te krijgen bij
Ine Chatrou (tel: 212 95 65).
Trouwens fijn dat je op deze manier
merkt dat het Rochusnieuws graag
gelezen wordt.

Camping 'De Rochus'
Zaterdag 6 augustus opent Camping 'De Rochus'
voor het eerst haar poorten.

Trouwfeest!
We ontvingen het bericht dat één van onze meest trouwe
medewerkers zijn bruiloft gaat vieren! En wel hun 60-jarige
bruiloft! Het is Cor van de Linden die op 4 september samen
met Marietje hun 60ste trouwdag gaat vieren! Cor is degene die
sinds jaar en dag onze puzzels maakt!
Cor en Marietje, alvast van harte, en een heel fijn feest op de
4de september!

Voor 1 nacht kunnen buurtbewoners, jong en oud, hun tentje
opzetten in de speeltuin. Van zaterdag 15:00 uur tot zondag
11:00 uur. Deelname is gratis, maar het is de bedoeling dat
iedereen zelf eten en drinken meeneemt.
Zaterdagavond en zondagochtend eten we samen en maken
van al het eten een groot buffet.
Verder hebben we natuurlijk zaterdagavond een campingborrel
gepland! Er wordt gezorgd voor een wc en was-gelegenheid,
dus we kunnen samen met een toilettas onder de arm, onze
tandjes gaan poetsen! Het zou leuk zijn als iedereen eigen
campingspelletjes meeneemt.
Bij slecht weer vermaken we ons in het buurthuis.
Wil je niet camperen ben je natuurlijk welkom om te komen
eten en borrelen!
De Camping zit bijna vol dus meldt je snel aan!
Aanmelden of vragen?
Aagje: 06-52 43 72 82
aagje77@gmail.com
Carlijn: 040-212 55 12
carlijnjoost@hotmail.com
Groetjes, Aagje en Carlijn
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Rochus Culinair recept

Voor u geknipt...

Ditmaal een ingezonden recept van onze buitenlandse
correspondent...
(natuurlijk wel even door de redactie uitgeprobeerd)

Sweet cherry tomato
and sausage bake!
(voor 6 personen)
Ingredienten:

–	2kg rijpe cherry tomaten / gemixte kleuren als het kan
(tasty tom en trostomaten zijn ook prima als ze maar
zoet zijn!)
– 2 sprieten kruiden van elk: tijm, rosemarijn en laurierblad
– 1 eetlepel gedroogde oregano
– 3 tenen knoflook, gepeld en kleingesneden
– (verse) 12 stuks worst
–	Olijfolie, balsamico azijn, zeezout en vers gemalen
zwarte peper
Zet de oven op 190°C, pak een goed grote ovenschaal, groot
genoeg om de tomaatjes als een laag in de schaal te hebben,
anders neem je er meedere.
Gooi er alle tomaten, kruiden, knoflook, worst in (dus alles).
Rijkelijk besprenkelen met olijfolie en balsamico azijn, voeg
naar smaak zout en peper toe. Mix het geheel; haal de worsten
naar boven (op de tomaten liggend) zet het een half uur in de
oven, na het halve uur goed doorroeren en draai de worsten
om. Zet het geheel weer een kwartier tot een half uur terug en
roer weer door, hierna is het een soep geworden en kun je het
zolang laten staan als je wilt.
Als je het te dun vindt haal je de worsten eruit en zet je de soep
terug tot hij ingedikt is, doe dan de worsten er weer in.
Klaar is kees, serveer met versgebakken brood (geweldig om de
saus mee op te lepelen), aardappelpuree, rijst of polenta een
groene salade en een geweldig glas wijn.
Groetjes van Jamie Oliver ;-)
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Camping 'De Rochus'
zaterdag 6 augustus

Running Dinner
zaterdag 5 november

grijs, groen en papier
Grijze bak
Dinsdag
5, 19 juli, en 2, 16, 30 augustus

Groene bak
Dinsdag
12, 26 juli en 9, 23 augustus

Oud papier
Woensdag
20 juli en 3, 17 en 31 augustus

Plastic, Glas
Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg of Albert Heijn, Leenderweg.

Streep onderstaande woorden weg.
De resterende letters vormen de oplossing.
ACHT – ACHTSEBARRIER – ANWB – BLIXEMBOSCH – BOK – CENTRUM – DEBERGEN – DEKARPEN –
DETEMPEL – ECKART – EIKENBURG – EVOLUON – EVV – GAGELBOS – GESTEL – GROTEBEEK –
GYZENROOI – KORTONJO – KOUDENHOVEN – KRONEHOEF – LIMBEEK – MENSFORT – PHILIPSDORP
– PLAZA – POLITIE – PRINSEJAGT – PSV – RITAHUIS – SCHUTTERSBOSCH – SPOORWEGEN – STJORIS
– STRATUM – STRYP – THOFKE – TIVOLI – TONGELRE – TUINDORP – VAARTBROEK – VVV –
WELSCHAP – WOENSEL – YZERENMAN

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 775 stuks in
de Rochusbuurt.

Redactie:
Henk Aarts, Lisanne Aarts, Janine Ficheroux en
Marga Verhoeven

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Judith van Overbruggen
Paul van Vorstenbos

Produktie:
KoppieKoppie Eindhoven
www.koppiekoppie.com

Oplossing: Buurt zonder poep op de stoep

