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Rochusfeest 2017
Ook dit jaar was er weer een gezellig buurtfeest. Helaas waren er wel
minder mensen als vorig jaar die de gezelligheid hebben gemist.
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De sfeer werd goed aangewakkerd door
de live band, dat in de Rochusbuurt wel
te horen was. Een mix van muziek waardoor je niet stil kon zitten. Van de geïmproviseerde dansvloer werd regelmatig
gebruik van gemaakt.
Na dat de band iedereen heeft opgewarmd, werden we verrast door de hijskapel Napoleon’s. met echte Napoleon

als erelid. En daar zat nog genoeg energie
in om mee te spelen. Hard, zat en
misschien wat vals, een extra biertje en
je hoort dat niet meer.
Thuis koken hoefde niet. Je kon weer genieten van een heerlijke Hoefkes maaltijd
terwijl je in de sfeer van het feest blijft.
Het werd nog een lange gezellige
avond.

Buurtkat Pukkie
Onze kat Pukkie is een poes van ruim een jaar. Heel sociaal, tam en
vooral ook nieuwsgierig. Van onze buren en overburen hoorden we al dat
ze geregeld bij hen in de tuin rondsnuffelt en ook hun huis in gaat.
Zij vinden dit gelukkig wel gezellig.
Nu bereiken ons ook berichten dat zij
wat verderop in de buurt aan het rondsnuffelen is. Ze lijkt een ware buurtkat te
worden. Vandaar dat we haar even willen
voorstellen via het Rochusnieuws.
Pukkie is geboren op een boerderij, waar
zij buiten leefde. Haar moeder overleed
toen ze nog maar 2 weken oud waren. Al
vroeg hebben wij haar en haar zusje
daarom in huis genomen. Zij slaapt elke
nacht thuis met haar zusje Juultje, die een
stuk huiselijker is. Ze krijgen hier ook 2x
per dag hun natje en droogje. Pukkie is
erg actief en nieuwsgierig en erg vrij met
(onbekende) mensen; laat zich graag
aanhalen.

Wij vinden het prima als ze ook op
andere plekken aandacht krijgt. Vindt u
het zelf ook gezellig, dan is dat fijn.
Mocht u het een probleem vinden dat ze
zo brutaal is, gebruik dan een plantenspuit om haar duidelijk te maken wat ze
niet mag. Hebt u die niet, kom maar
langs, dan krijgt u van ons een gratis
waterpistool om haar te verjagen!
Voor verdere vragen of een waterpistool, neem gerust contact op met
tuinstraat19@gmail.com.
Hanneke & Inge, Tuinstraat 19

In gesprek met: Yolande Voskes

8

Running dinner 2017

9

Rochusfeest 2017

11

Column Maarten 

12

Uit het archief

13

Mijn guilty pleasure... 

13

Rochus culinair

14

Buut eettafel aankondiging

15

Limburger aan de eettafel

15

Agenda, Grijs, Groen, papier

16

pagina 2 | Rochusnieuws 160 | Oktober 2017

Buurt-info
Buurtbestuur
tel: 06 23 70 27 30
tel: 06 34 71 03 34

Yolande Voske 
Gijs van Stiphout
info@rochusbuurt.nl
www.rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems
waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt
joris.westerwoudt@gmail.com

tel: 212 61 93
tel: 212 70 17

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

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis
tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Redactioneel Rochusnieuws 160
Na de zomervakantie kijk je altijd terug op de zomer. Ik hoor veel
mensen zeggen dat de zomer slecht was. Dan blijkt weer dat iedereen
dingen anders ervaart. Ik vond de zomer lang en warm. Eind juli begin
augustus zat ik in Frankrijk, op de camping, met 40 graden. Veel te
warm. In Nederland regende het, en voor degene die werken en toen
vakantie hadden was het een slechte zomer. Kwestie van beleving.
Als redactielid van een buurtkrantje kijk je naar de buurt met je eigen bril op, en dat
levert soms mooie artikelen op. Twee nieuwe redactieleden meldden zich aan, en
namen deel aan onze redactievergadering. De eerste, want om curieuze reden begint
het redactiejaar na de schoolvakantie. Welke bril werd gedragen toen dat besluit werd
genomen is mij niet duidelijk, maar dat er kinderen rond renden lijkt mij duidelijk.
Natuurlijk zijn we benieuwd welke bril de nieuwe redactieleden dragen, en of hun blik
gewaardeerd wordt in de buurt. Ik hoop dat jullie veel leesplezier van hen zult hebben.
Ook hebben we een nieuwe opmaker van het krantje. Dit werk achter de schermen
is zo duidelijk zichtbaar dat het onzichtbaar wordt, tenzij je de juiste bril op zet. Elke
uitgave vraagt veel uren opmaak van Paul, dus deze ondersteuning is heel welkom.
En natuurlijk zijn er ook de waterdragers van onze buurtkrant. Degene die het echte
zware werk doen. Ze lopen zichtbaar door de buurt met een stapeltje kranten, en bezorgen jullie het Rochusnieuws. Zij zijn letterlijk het meest zichtbaar en tevens onzichtbaar voor complimenten en bedankjes. Daarom haal ik hen onder de radar
vandaan en zet onze bezorgers en hun bezorgcoördinator even in de nazomerse zon.
En met de juiste bril op, voelen ze het bedankje dat de redactie hierbij stuurt :
Lieve bezorgers, bedankt!...
Koert

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

tel: 14040

Kopij voor het Rochusnieuws?

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel. nr. 14040

Eind november 2017 verschijnt nummer 161 van deze buurtkrant!
Heeft u daarvoor kopij?
U kunt deze tot en met vrijdag 10 november a.s. mailen aan:
rochusnieuws@gmail.com
Of afgeven op: Willem van Hornestraat 19.
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Fix
je fietsverlichting
Op initiatief van Repaircafe
Stratum en in samenwerking met
de lichtbrigade van de ANWB gaan
we op zaterdag 28 oktober zorgen
dat er weer veel fietsen goede
verlichting hebben.
Gratis reparatie!

Er worden onder de supervisie van Huub
van Gestel onderdelen voor een goede
fietsverlichting met korting aangeboden;
namens de gebroeders van Gestel de rijwielzaak op de Geldropseweg. Uw enige
echte (achter)lichtspecialist Joost ‘t Hoen
zorgt ervoor dat u weer goed zichtbaar
de weg op gaat. De mensen die afgelopen september geweest zijn zullen dit
kunnen bevestigen. Ons doel is om
iedereen met een fiets in deze donkere
herfst – en winterdagen goed zichtbaar
op de weg te hebben. Dat kan door
reparatie van bestaande verlichting of
aanbrengen batterijverlichting.
Wij regelen het deze middag voor u!
Het repair-cafe is open voor reparaties
aan koffiezetters, stofzuigers, cd-spelers,
speelgoed etc. Ook kunt u hulp krijgen
bij het repareren van kleding. En op
deze speciale zaterdag dus hulp bij het
repareren van uw fietsverlichting.
Zaterdag 28 oktober 14.00-17.00 uur
“de Buut” Rochussstraat 42a
Repaircafestratum@gmail.com

Wij zien u graag op de 28e,
Namens het fix-verlichtingsteam,
Albert van der Grinten

De Tuinstraat. Een lieflijk, vrolijk straatje. Met aardige bewoners die
elkaar wat gunnen. Gereedschap wordt uitgeleend en tijdens vakanties
houdt men elkaars woning in de gaten. Is het dan altijd pais en vree,
hoor ik u denken? Neen. Zo heel af en toe vindt er een battle plaats
tussen de East Side (de oneven nummers) en de West Side (de even
nummers). Een Eastsider en een Westsider worden afgevaardigd om een
dinertje te verzorgen. Degene die het beste gerecht in elkaar zet, wint
een haan. En dan niet eens eentje die kukelt, maar een haan in de vorm
van een trofee. Het is geen mooie trofee. Toch wil je ‘m winnen. De
trofee stond al een hele tijd in de East Side in het huis van redactielid
Inge. De Westsiders vonden dat dat maar eens afgelopen moest zijn.
Begin september was het zover. Hanneke (East Side) en uw verslaggeefster Laura
(West Side) namen het tegen elkaar op. Uw verslaggeefster kreeg het bij het naderen
van de datum wat benauwd. Zij is namelijk geen begenadigd keukenprinses. Ze zag
de datum dan ook tegemoet als ware zij een konijn dat naar aanstormende
koplampen kijkt. Uiteindelijk werd dan ook besloten tot een barbecue. Altijd lekker
en gezellig, en vooral niet te ingewikkeld. Maar wel met een persoonlijke, culinaire
touch. Zo maakte Hanneke een voortreffelijke coleslaw. Met een recept uit de
culinaire rubriek van het Rochusnieuws! Uw verslaggeefster probeerde hoge ogen te
gooien met een “kouw skottel”. Eerlijkheidshalve moet zij bekennen dat haar
bijdrage hierbij wat beperkt was en dat East Side Jeroen het leeuwendeel van het
koken op zich nam.
Tegen de avond verzamelden East- en Westsiders zich in de tuin van uw verslaggeefster. Er werd lekker gegeten, gedronken en vooral veel gelachen. Na het eten
werd er gestemd. Hanneke won overtuigend en mocht de haan mee naar huis nemen.
Maar wellicht niet voor lang: East Side Henk en West Side Floris nemen de (oven)
handschoen op en zijn de strijders in de volgende Tuinstraat Battle!

Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier

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

Inge
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KidzzzzTalk estafette Kinderpagina!!
In onze vorige editie werd Madee door Puk opgeroepen het estafettestokje voor
kidstalk over te nemen. Hier zijn haar antwoorden op onze vragen:
Wie ben je?

Waaraan heb je een hekel?

Hoe oud ben je?

Wat zijn je hobby’s?

Wie zijn je ouders, zusjes of
broertjes?

Wat is een goede/slechte
eigenschap:

Madee Dings.
7 jaar.

Mimi is mijn kleine zusje.

Naar welke school en klas ga je?

Hasselbraam, groep 5.

Wat is je lievelingsles:

natuur.

Ruzie.

Hockey en tekenen.

mijn goede eigenschap is dat ik aardig
ben en mijn slechte is dat ik treuzel...
Van welke muziek hou je?

Justin Bieber en Lil’ Kleine.

Vind je de Rochusbuurt leuk om
in te wonen?

Eten:

pasta en poffertjes.
Vakantieland:

Spanje.

Ja.

Hij komt weer naar de Rochusbuurt!!

Heksenpap

Houd de Facebook pagina in de gaten voor de details!

Waarom?

Ik vind het gezellig.
Wat wil je later worden?

Snoep:

Ik wil graag een eigen boekenwinkel.

Kleur:

Wie wil je de volgende keer in de
kidstalk?

spekje.

lichtblauw.

Cato Verheul.

Dier:

pinguïn stokstaartje en een panda.
Tv-programma:

Nickelodeon

5 kaboutertjes
In de Droomwereld ben je thuis!
Al ruim 16 jaar bieden wij persoonlijke en
professionele opvang aan kinderen tussen
nul en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door
een open sfeer en klantgerichtheid.
Wij bieden:
• Dagopvang
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang
• Gecertificeerde VVE-opvang
Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons bereiken op telefoonnummer 040-213 42 96.
Neem ook eens een kijkje op onze website!

www.dedroomwereld.nl

5 kaboutertjes die dansten in het bos
één gaat er weg, op visite bij de vos.
4 kleine kaboutertjes die dansten in het bos
één gaat er weg, om te slapen in het mos.
3 kleine kaboutertjes die dansten in het bos
één gaat er weg, want zijn vetertje zit los.
2 kleine kaboutertjes die dansten in het bos
één gaat er weg, want die werd moe van het gehos.
1 klein kaboutertjes danst nu helemaal alleen hij kruipt
vlug in zijn paddestoel en nu zie je er geen één.
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Waarom níe?!
Door Bregje van Wetten

Vandaag ben ik voor het eerst op pad geweest om adverteerders te ‘ronselen’
voor deze krant. Mijn voorganger heeft het jaren gedaan en ging dan overal
persoonlijk langs. Ik vond dat nogal wat, niet alleen omdat het veel adressen zijn
die we in onze vrije tijd moeten bezoeken (overdag en op een doordeweekse
dag) maar ook omdat het niet makkelijk is om bij mensen binnen te stappen en
om geld te vragen.
Ik was dan ook blij met het aanbod van mijn collega-vrijwilligredacteur, om mee te gaan. Met haar is het altijd lachen dus dat
zou wel goed komen, die ronde.. Maar omstandigheden lieten
het niet toe en noodgedwongen vertrok ik vanmiddag alleen.
Nou ja… niet helemaal alleen, mijn jongste zoon ging mee: in
de buggy. Want hey, wie zet nou een moeder met kind op
straat? Het was een soort van schijnveiligheid dat wist ik wel,
maar het kwam thuis nou eenmaal ook goed uit.
In mijn hoofd nam ik het even door: Hallo, ik zal me even
voorstellen. Ik ben Bregje en ik werk als vrijwilliger op de
redactie van het Rochusnieuws. We zijn op zoek naar nieuwe
adverteerders voor schooljaar 2017-2018 en we hopen dat u
(weer) mee wilt doen.. Zoiets. En dan een heel lijstje met
argumenten en een uitvoerige smeekbede. Maar bij de eerste
liep het al anders. “Hoi Wiro, zei ik, sorry dat ik stoor. Maar ik
kom namens de redactie van het Rochusnieuws vragen of je
ook dit jaar weer wil adverteren in het Rochuskrantje”.
Wiro: “Hoezo?! Dat doen we toch elk jaar? Waarom níe?”
Potver, daar was ik niet op voorbereid. Waarom niet.

Geen idee. Waarom wél, dat had ik geoefend.. Een hobbelige
start van mijn kant, maar met Wiro was een mooi begin gemaakt en met méér moed in mijn billen ging ik het rijtje verder
af.
Ik stapte nu zonder pardon overal binnen met mijn kinderwagen, en zo kwam ik in sommige zaken echt voor het eerst.
Om er te ontdekken dat onze buur-ondernemers allemaal toffe
mensen zijn, met hart voor de wijk en haar initiatieven. “Ja, het
zal niet echt iets opleveren voor mij want ze kennen me al natuurlijk, maar als ik jullie daarmee help dan doen we dat toch!”.
De vanzelfsprekendheid waarmee de meeste lachend mijn formuliertje ondertekende (mijn voorganger was denk ik meer
van de mondelinge overeenkomsten) en me bedankte voor de
inzet, was hartverwarmend. Ik ben nog lang niet overal geweest
(de kleine moest echt een fles) maar ik hoop dat mijn volgende
ronde nét zo vlotjes gaat! Niet in de laatste plaats
omdat deze woorden anders nooit jullie brievenbussen
zullen bereiken.
Zo, nu weten jullie meteen of het gelukt is!

Nummers en cijfers vormen
rijtjes en kolommen. BINGO!

Door Koert Linders

Al meerdere malen heeft men de poging ondernomen mij te verleiden
om naar de Buurt Bingo te komen. Deze keer kon ik echt niet meer
anders. Ondanks de Spaanse sfeer van de Buut (formica tafeltjes en
T-balken) was het een meer dan gezellige avond.
Ruim 20 buurtgenoten schoven aan de tafels nadat
ze elkaar uitbundig hadden begroet. Bingoërs zijn
veel gezelliger dan ik dacht. Per ronde worden de
kaarten verkocht, en gemiddeld heeft iedereen er
twee voor zich liggen. Heinz, de MB, Master of
Bingo, van de avond (zeg maar de Bingo DJ) scratcht
samples tussen de bedrijven door en zorgt voor een
juiste toonzetting die je kent van een stomme film.
Gwen leest de nummers voor en gaat daarbij de
confrontatie met de Bingo crowd aan. Streng, hilarisch en met een juiste britse ondertoon laat zij de
avond vloeiend verlopen. Mam Danny pakt de balletjes en zorgt voor het ritme van de avond, en zoals
zo vaak bij de ritmesectie, blijft zij het minst
opgemerkt.
‘Nummer 24, het lievelingsgetal van Nathalie’ klinkt
het door de speakers, als ware het een echte
Bingoavond in Blackpool, de Scheveningen equivalent op Brits grondgebied. Grappen en grollen passeren de revue, en dan dwingt de madame met de
microfoon ons weer naar de kaarten, ‘concentratie
dames en heren. We gaan nu voor een volle kaart.’
Na een tijdje roept Gwen ‘nummer 9’. ‘Bingo!’,
klinkt het achter mij. Man met pet staat op, en beweegt rustig naar voren. ‘Huub!’ hoor ik roepen, ‘je
hebt de eerste prijs!’ Een beetje beduusd loopt
Huub naar voren, legt zijn bingokaart op tafel en
trekt zijn FC Eindhoven sjaal recht. Als eerste mag
hij kiezen uit de grote prijzen. De raclette/gourmet
set is zijn keuze. Met de kerst zullen de van Gestels
vanaf nu samen gourmetten. Ik zie het al voor me.

Kleine prijsjes en grote prijzen, ze vlogen over de
tafels. Een prachtige avond, afwisselend spannend
en gezellig. Het winnen van een worst kan retespannend zijn en geeft veel pret. Dat werd onderstreept
met een waterballonnetje dat door de zaal vloog en
spetterde op een shirt. Het is vooral lollig samen
zijn in de Buut, biertje, nootje èn zelfs het advokaatje met slagroom ontbrak niet.
Kom ook eens naar de Bingo-avond, want het is
echt heel gezellig!
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In gesprek met:

Yolande Voskes

Ze stond in een aantal landelijke dagbladen en
tijdschriften en was ook al op TV te zien; onze
medebuurtbewoonster Yolande Voskes blijkt er
naast haar voorzitterschap van de Rochusbuurt
ook andere werkzaamheden op na te houden die
haar de nodige bekendheid hebben gebracht.

“Zorgethicus Yolande Voskes wint de Johannes van Duurenprijs
2017 voor haar bijdrage aan het streven naar dwangreductie in de
psychiatrie”. Zo luidde het bericht wat ik over Yolande tegenkwam op Linkedin. Een heleboel duimpjes met ‘interessant’ eronder met ook lovende commentaren erbij. Ik las het artikel
zonder me bewust te zijn dat het Yolande uit onze buurt betrof.
Ik ben zelf werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg als verpleegkundige en voelde plaatsvervangende
trots toen uit het artikel bleek dat ze net als ik verpleegkundige
is. Broeders en zusters, zo voelt het toch een beetje. Daarna viel
het kwartje dat de zorgethicus Yolande ook de Yolande uit
onze buurt is en zo nam de nieuwsgierigheid verder toe.
Alle reden voor een interview dus! Yolande reageerde meteen
enthousiast, wat graag wilde ze het Rochusnieuws toevoegen
aan het rijtje van (andere) bekende dagbladen waarin ze al
verscheen…
Wat houdt de Johannes van Duurenprijs eigenlijk in?

“De Johannes van Duurenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de
verpleegkundige die , of het team dat zich heeft ingezet voor
het verminderen van dwang en de geestelijke gezondheidszorg.
De prijs is vernoemd naar Johannes van Duuren, een oppasser
die in 1842 een Koninklijke onderscheiding kreeg voor de
humanisering van de zorg voor psychiatrisch patiënten”.
De prijs bestaat uit een 30 cm
grote replica van het bronzen
beeld dat de inspiratie van
Johannes van Duuren en zijn
vrouw verbeeldt. Het originele beeld staat op het terrein
van voormalig Provinciaal
Ziekenhuis Santpoort.
Heb je het beeld thuis op de
schouw staan?

“Het beeld staat op mijn
werk. Heel toevallig en bijzonder is dat deze replica gemaakt is door Hans Richters,
een beeldend kunstenaar die
lang in de Rochusbuurt
woonde en werkte”.
Wat is de reden dat je deze mooie prijs hebt gewonnen?

Yolande haalt er het juryrapport bij. Ik citeer:
De jury is onder de indruk van de volharding waarmee Yolande Voskes
(1980), van oorsprong verpleegkundige, aan haar dwang reducerende
streven heeft weten vast te houden. Zij heeft zich tussen 2002 en 2015
ontwikkeld tot een ervaren en zelfs gepromoveerde zorgethicus, voor wie het
bevorderen van de kwaliteit van leven van ‘de psychiatrische patiënt in
crisis’ centraal staat. Dit maakt haar tot een goed rolmodel voor
ambitieuze verpleegkundigen.

In januari 2015 promoveerde Yolande op het proefschrift No effect without ethics. The reduction of seclusion in psychiatry from a care ethics perspective. Uit dit proefschrift blijkt haar langjarige en diepgaande
betrokkenheid bij dwangreductie en een grote kennis van de manier waarop dat het beste kan gebeuren. Zij waarschuwt tegen ‘trucjes’. De inzet
moet erop gericht zijn de relatie tussen professionals en patiënten meer wederzijds en dus gelijkwaardiger te maken, en gelijktijdig aanpassingen
door te voeren aan zowel de structuur als de cultuur binnen de
zorginstelling.

Juli 2017 | Rochusnieuws 159 | pagina 9

Samen met anderen ben ik oprichter van de zogenoemde HIC.
Dat staat voor High & Intensive Care. Op een HIC afdeling
kan indien nodig de zorg tijdelijk opgeschaald worden door
een–op–een behandeling te bieden in de eigen kamer van de
cliënt, of op de daarvoor speciaal ingerichte Intensive Care
Unit. Uitgangspunt daarbij is dat iemand die ernstig ziek is niet
alleen gelaten wordt en dat drang en dwang zo min mogelijk
worden toegepast. Het gaat bij HIC overigens niet alleen om
de ruimtes maar ook de benadering is anders; meer gericht op
preventie, voorkomen dat het uit de hand loopt. Dat vraagt
ook veel van verpleegkundigen, ga maar eens 4 uur lang
iemand die flink in de war is begeleiden!”

mensen niet chronisch in psychiatrische ziekenhuizen blijven?
Daar zetten we stappen in, maar er is nog veel meer
mogelijk.”
Dank je wel Yolande voor dit interview.
Johan

Wat brengt de toekomst?

“Inmiddels wordt het concept van HIC landelijk uitgezet. Dat
is natuurlijk super. Mijn aandacht blijft uitgaan naar de hele
keten van psychiatrische zorg. Hoe kunnen we voorkomen dat
mensen opgenomen moeten worden, hoe verlopen opnames
zo min mogelijk ingrijpend en hoe zorgen we ervoor dat

Hoe is je interesse in het tegengaan van dwang in de psychiatrie ontstaan?

“Tijdens mijn opleiding als verpleegkundige ging ik stage lopen
op een afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis De Grote
Beek. Ik keek mijn ogen uit, kon me nauwelijks voorstellen hoe
de mensen daar leefden. De afdeling waar ik stage liep was oud,
met nog van de lange en hoge gangen. Er woonden mensen
waarbij de verwachting was dat ze daar ook altijd zouden
blijven. Dat wil niet zeggen dat het er rustig was, dagelijks
waren er mensen in de war en regelmatig werd er dan door verpleegkundigen ingegrepen. Er volgde dan vaak een separatie;
cliënten werden dan naar een kale, lelijke ruimte gebracht en
alleen gelaten om zo ‘tot rust te komen’. Voor mij als beginnend verpleegkundige voelde het naar en ook ergens wel
spannend. Toch dacht ik toen al wel dat het anders zou moeten
kunnen”.
Dat maak je dan mee als stagiaire, hoe verliep je carrière
toen verder?

“Na het behalen van het diploma HBO-Verpleegkundige ging
ik werken op de psychiatrische afdeling van het
Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Hartstikke leuke werkplek
maar ik wilde wel graag meer. Ik ging studeren aan de
Universiteit in Maastricht, met als richting geestelijke
gezondheidskunde.
Vijf jaar later rondde ik de studie af met een scriptie over de
ervaringen van patiënten en hulpverleners bij separatie binnen
de psychiatrie.
In 2009 kreeg ik een promotieplaats bij de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Ik deed promotieonderzoek naar de ethiek rond
dwangreductie en bracht in 2015 mijn proefschrift uit.
Naast onderzoeker ben ik universitair docent en ontwikkel
en coördineer ik allerlei leerlijnen ‘ethiek’ en ‘academische
vorming’, zowel voor artsen en psychiaters in opleiding als
voor verpleegkundigen”.
Op welke manier wordt je academisch werk
zichtbaar voor ‘de praktijk van alledag’?
“Ze noemen mij een activistische wetenschapper. Dat is prima
voor mij, ik neem positie in, wil graag dat separeren niet meer
toegepast wordt. Het wetenschappelijke zit er voor mij in dat
ik moet kunnen onderbouwen wat hiervoor de argumenten
zijn en wat betere methoden zijn om patiënten in crisis te
ondersteunen.

Rochus Running Dinner 2017
Zaterdag 4 november

Hou je van lekker koken? Of meer van lekker eten? Of wordt het hoogste tijd om je buurtgenoten te leren
kennen dan wel weer eens een keer bij te kletsen: Doe mee met het Rochus Running Dinner!
Lijkt je dit super gezellig maar weet je eigenlijk niet wat het is,
we leggen het graag even uit:
Het Running Dinner bestaat uit een voor-, hoofd en nagerecht.
Van tevoren krijg je te horen welk gerecht jij/jullie mag/mogen
maken. Is het een voorgerecht dan wacht je thuis op je gasten
(+/- 4). Is het een hoofd- of nagerecht dan krijg je thuis een
berichtje waar je verwacht wordt voor het eten van het voorgerecht. Hierna wordt door de gastheer/-vrouw de envelop geopend met daarin de adressen waar jij/jullie naar toe gaan voor
het hoofdgerecht. Sommigen gaan naar huis, anderen gaan
naar een nieuwe spannende locatie.
Na het hoofdgerecht volgt een nieuw bericht voor het nagerecht. 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 culinaire huize komt of helemaal niet; het gaat om de
gezelligheid.

Het thema van het dit jaar is:

Vrijheid! Blijheid!
Het inschrijfgeld voor deze avond is 5 euro. Hiervoor regelen
wij na het toetje een lekkere kop koffie (of iets anders) op een
geheime locatie waar we allemaal samenkomen om nog even
lekker na te praten.
Meer info? Mail gerust naar rrd040@gmail.com of bel met
Bert (06 - 1055 1989) of Yolande (06 - 2370 2730).
Aanmelden? Mail naar rrd040@gmail.com met de volgende
gegevens:
• Naam, adres, telefoonnummer, email
• Het aantal personen dat mee doet
• Voedsel allergieën / -restricties
Inschrijven is mogelijk tot 23 oktober, gezellig als je meedoet!
Groetjes (en tot de 4e), Bert, Ellen, Rick en Yolande
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BOBLINE
hair & beauty
• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service
Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595

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

Rochusfeest 2017

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

Maandag t/m Zaterdag

Foto’s Mark Verheul
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Column Maarten

Uit het Archief

student Innovatie Management, over consument bewustzijn

Dit is mijn laatste stukje voor het rochusnieuws, dat ik wijt aan een onderwerp waar ik het de laatste tijd zelf
veel over heb in discussies, namelijk het feminisme. Hier zou ik graag het mijne over willen zeggen. Ik vond
het leuk een bijdrage aan het rochusnieuws te leveren. Blijf het vooral lezen en stukken insturen!
Thierry Baudet, een irritant en schreeuwerig persoon. Hij was
te gast bij een Vlaams praatprogramma ”de afspraak”.
Hieronder een samengevat deel van het programma:
Thierry Baudet: Daar legde hij uit dat vrouwen niet de ambitie
hebben om vooruit te komen. Hij vond het best meer vrouwen
aan de top te hebben maar je kunt ze niet vinden. Vrouwen
stoppen wanneer ze genoeg hebben, terwijl mannen als maar
meer willen. Tientallen jaren konden vrouwen klimmen naar
de top maar ze deden het niet.
Feministe: De vrouw tegenover hem vroeg of hij een antifeminist was en of hij dan ook tegen maatregelen als het meer
gelijk trekken van het zwangerschapsverlof voor mannen en
vrouwen.
Thierry Baudet: antwoordde hierop nee, ik ben niet tegen
gelijke behandeling maar ik vertel je wat ik om me heen zie. Dit
is ook meer een persoonlijke observatie dan partijpolitiek.
De feministe zei dat hij dan beter zijn observaties voor zich kan
houden. Toen zei Baudet dat we een beetje af moeten van het
politiek correct denken en zo nu en dan ook eens wat mogen
zeggen.
Een ander televisiemoment dat hier sterk aan relateert, is wnl
op zondag met Annemarie Jorritsma. Hier vertelde ze dat nu
rond de formatie veel telefoontjes binnenkwamen van
competente en niet competente mannen voor een ministerspost, of ze wel aan hen zouden denken. Vrouwen belden bijna
niet, die vinden zichzelf niet goed genoeg of verwachten dat
ze wel aan haar zouden denken.

Mannen willen meer vrouwen
aan de top, dat is makkelijker
onder hun rok kijken.
De wereld is gemaakt voor de hetero, blanke westerse, sociaal
overkomende man. Liefst ook achterbaks en psychopathisch.
Hoewel er ook voorbeelden zijn van andere groepen
buitengesloten mensen, zijn vrouwen emotioneler, een potentieel pluspunt sinds de wereld steeds meer om emoties draait
zoals inspreken op je achterban, feeling krijgen met een
product. Waar mannen wachten en andere mannen erbij
vragen, zijn vrouwen solistischer en doen zij het alleen wat
leidt tot hardere eerlijkere resultaten.
Maar de wereld kan hier niet mee uit de voeten, bij een sollicitatie moet je alles geven en niet al te eerlijk zijn. Hetzelfde geldt
vaak voor onderhandelingen, promoties en andere zaken.

Er wordt het wel een en ander aan gedaan, bijvoorbeeld voor
sollicitaties worden meer testen gedaan. Ook hebben ze het
steeds meer over een vrouwenquotum, zodat de vrouwen zelf
de cultuur veranderen.
Ik vind het zelf interessant dat vrouwen voor mijn gevoel ver
achter lopen en emancipatie ten opzichte van andere minderheidsgroepen als homo’s en buitenlanders. Die hebben ook
andere sterke punten maar zij gebruiken deze veel meer als
kracht.
Ik denk dat dit komt doordat vrouwen altijd terug kunnen
vallen in een slachtofferrol, jammeren en het door een man laten opknappen.

Deze keer willen we graag onze bezorgers voorstellen, en hen
in het zonnetje zetten!
Hein van Sambeek
Huub v Gestel
Gabor Kreukniet
Gidy Lanen
Joris Westerwoudt
Mirjam Nannink
Marga Verhoeven
Maike ( heb ik geen achternaam van)
Gerry Strijbos,(bezorging en coordineer
de bezorging.)

Ieder heeft zijn eigen straten.
Er wordt niet bezorgd bij een nee/
nee sticker. Ja stickers voor het
krantje liggen bij de Buut.

In mijn discussies met anderen over dit onderwerp heb ik wel
eens een vrouw horen zeggen dat het aan de mannen ligt en dat
die het op moeten lossen. Maar ik kon haar verzekeren dat
mannen niet weten hoe ze zich dan anders zouden moeten
gedragen, met de beste intenties kun je de wereld niet op die
manier veranderen.
Een andere veel gehoorde opmerking is dat mannen en
vrouwen gewoon hetzelfde zijn. Dat er masculiene vrouwen en
feminiene mannen zijn. Dit is tot op zekere hoogte waar, maar
niet helemaal, anders zouden organisatietoppen er heel anders
uitzien. Hij die niets doet komt ook niet verder.
Maarten

Mijn Guilty pleasure... Bassie en Aadriaan
Ik hoorde dat een tijdelijk museum hadden
gemaakt en wilde daar ook eens naar toe. Na een
reis van ruim 3 uur kon ik dan eindelijk de echte
Bassie ontmoeten. Als een kind zo blij met een
handtekening en zelf met hem op de foto.
Mijn dag kon niet meer stuk.
Kimberley

Dit is mijn guilty pleasure. Wat is die van jou?
Stuur ze door naar rochusniews@gmail.com
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Rochus Culinair... Budget Recepten van Kimberley
Een goede start van het voorjaar met lekkere eenvoudige recepten. Deze zijn ook
nog gezond, en ook voor kinderen. Maak van het ontbijt of lunch een feestje
door het op een andere manier te bereiden.

Tortillas Bakjes Gevuld

IJsvariatie

Benodigdheden:

Benodigdheden:

•
•
•
•
•
•
•

2 tortillas bakjes
Bakje voorgekookte rijst bastmati
Winterpeen
1 kipfilet
Geraspte kaas
Zoetzure saus
100 gr ijsberg sla

Bereiding:

• Begin met het voor verwarmen van de oven.
•	Snijd de kipfilet in blokjes en doe ze vervolgens in
een schaaltje.
•	Sprenkel de zoetzure saus over de kip en verdeel
alles goed door het om te roeren.
• Schil de winterpeen en snijd het in dunne schijfjes.
• Zet nu de wokpan met wat olie op het vuur.
• Bak de stukjes kip gaar op hoog vuur.
•	Zodra de kip goed gebakken is zet je het vuur
lager en voeg je de schijfjes peen erbij.
•	Even een paar keer omroeren, de deksel op de pan
en laten garen. Zorg wel dat de winterpeen nog
wel een beetje knapperig is, voor de smaak.
•	Nu kan het hele bakje rijst erbij. Roer alles nog
eens goed door.
•	Als de rijst gaar is, dit gaat snel, proef dan nog
even en beslis of je er nog wat saus bij wilt.
•	Pak de tortillas bakjes en maak van de sla een
bodem. Daar bovenop schep je de rijst met kip,
peen tot de rand.
•	Bedek alles met geraspte kaas en doe het nog even
10 minuten in de oven.
Geniet van deze verrassende combinatie..

•
•
•
•

Zaterdag 7 oktober koken buurtgenoten een Caribisch driegangenmenu
voor buurtgenoten in de Buut Eettafel met als gastkok Nicole Campbell
met Carribbean roots.
Het menu bestaat uit: Groentesoep,
Aroz con Pollo (Caribische kipschotel)
en nagerecht met vers fruit, merengue en
vanillesaus.
Heb je zin ook te komen, schrijf je dan
in Buuteettafel@gmail.com

Bastogne koeken
Vanille ijs
Chocolade dessert saus
Nougatine nootjes

We eten in Buurthuis ‘de Buut’
(Hoefkestraat 42a) en beginnen om
18.00u.
Om 18.30u gaan we aan tafel. De
kosten zijn €6.50 pp en €4 per kind.

Limburger aan de eettafel

Door Koert Linders

Bereiding:

•	neem een leuk dessert
glas naar keuze.
•	Haal de vanille ijs alvast
uit de diepvries en zet
deze nog even in de koelkast.
•	Nu ga je de koeken verkruimelen. Een handige en
snelle manier is, om een theedoek te gebruiken.
•	Leg een aantal koeken in de theedoek en vouw
deze goed dicht.
•	Pak nu een willekeurig voorwerk, wel met een
beetje gewicht, en sla nu een paar keer op de
theedoek.
•	Schuld alles een paar keer door elkaar en herhaal
het kappot slaan, tot je alles hebt verkruimeld.
•	De kruimels in het glas doen. Dit is de bodem.
•	Pak het ijs en schep een paar bolletjes eruit in
het glas.
•	Afwerken met de chocolade saus en de nougatine
nootjes
Geniet van een heerlijk dessert.

BUUT VRIJ
 lke vrijdag wordt de Buut van
E
17.00 tot 21.00 uur voor alle
buurtbewoners opengesteld voor:

BUUT VRIJ
Voor een praatje, een drankje of… Niks moet, alles
mag, dus als je wensen of leuke ideeën hebt,
schroom niet, leg het voor en dan bekijken we of
het te realiseren is.

Tot vrijdags!

Voor mijn gevoel heerst er bij Oost-Brabanders altijd een soort spanning jegens
Limburgers. Smalend wordt er gesproken, over die Limburgers. Vandaar dat de
buurt verrast mag worden met goeie Limburgse invloeden. Vingeraflikkend zeg
maar. Onze chefkok Pierre die door zijn werk in Venlo halve (zo niet meer)
Limburger was geworden en ikzelf als geboren Noord-Limburger, konden ons
snel vinden in een menu dat valt onder de invloed van Die Gute Bürgerliche
Kuche (Nord-Rhein-Westphalen ligt om de hoek) van de Limburgse cultuur.
‘Wie schoën ôs Limburg is’ gaat natuurlijk over
de zo kenmerkende matriarchale samenleving, waarbij moeder de scepter zwaait en zondagmiddag de
soepschaal op tafel zet om bewonderd te worden.
En ook over moeders’grote knip portemonnee die
zaterdagavond open gaat voor geld om friet te halen. En natuurlijk over vlaai. In allerlei smaken.
Gewoon bereidt bij de lokale bakker, in de broodoven. Geen poespas, en met fruit uit de boomgaard
van de lokale landerijen. Uiteraard flinke stukken,
bij de koffie, en bij het tweede kopje koffie hoort
een tweede stuk vlaai. Echte liefhebbers schromen
niet een derde stuk te vragen.
En zo was het ook in de Buut. De heldere ‘zondaagse’ soep, van krachtige zelfgetrokken runderbouillon, rijkelijk gevuld met groente, was een
knallende starter die huiselijk aanvoelde. Het hoofdgerecht was natuurlijk ‘zoärvleis met friet’, waarbij
ik altijd denk aan de mestreechse cafetaria ‘Reit’ op
de Markt die het zuurvlees òp de friet in een puntzak gieten. Daarbovenop een dikke dot mayo, waardoor alles zompig wordt en je alleen nog met de
vingers kunt eten. Heel BCBG-Mestreech staat er
friet als haring te happen, want het is zó lekker. Tot
zover Tripadvisory.
Omdat zuurvlees 24-48u in azijn heeft gestaan, is
het vlees super mals, en valt uiteen tijdens het stoven, dat zeker 4-6 uur duurt. Tijd speelt geen rol in
Limburg. Erbij de dikke handgesneden frieten van
grote petatten. Goed voorgebakken, waardoor de
friet een mooi krokant buitenlaagje heeft en zacht
van binnen is. En uiteraard ingelegde komkommersalade, gemaakt van slangkomkommers, want in
Limburg gebruikt men het woord komkommer
voor augurk. Komkommers worden aangeduid met
slangkomkommer. Eenvoudig ‘aangemaakt’ met

slaolie, azijn, peper en zout, schepje suiker en een
gesnipperd uitje is deze salade na een paar uur in de
koelkast een heerlijk bijgerecht.
De mayonaise, met de lepel diep in de pot, ging
goed rond. Iedereen smulden zichtbaar van het
Limburgs erfgoed.
Na de gezamenlijke afwas werd er koffie geschonken. Met vlaai, en slagroom. Ondanks het feit dat de
vlaai wat donker was (de bakker stond te lang bij de
buren te kletsen), schoof menigeen een tweede stuk
naar binnen. Jammer dat het bier uit Lieshout kwam,
maar verder was het een echte Limburgse avond,
waarbij bijna iedereen met een rond buikje naar huis
ging. ‘Ôs mam’ was weer tevreden met haar zegetocht in Brabant.
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Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:
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Zaterdag
7 oktober
Buut EetTa
fel
	Repair
Cafe

Grijs, groen en papier
Grijze bak
St. Jorislaan:	17 en 31 oktober
14 en 28 november
Rochusbuurt:	12 en 26 oktober
9 en 23 november

Groene bak
St. Jorislaan:	10 en 24 oktober
7 en 21november
Rochusbuurt:	5 en 19 oktober
2, 16 en 30 november

Oud papier

donderdag
12 oktober
	
	Nation
aal Integr
atie Diner
Zaterdag
4 novembe
r
	Runnin
g Diner
	Repair
CafÉ

Bezoek sin
terklaas
aan de Ro
chusbuurt
?
hou
facebook in
de gaten

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.

18 oktober, 1, 15 en 29 november

Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo,
Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Weekmarkt in de Wilgenhof
Wist je dat er iedere vrijdag ochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur een
weekmarkt is in de Wilgenhof aan
de Schalmstraat.
Er staan verschillende kramen o.a. Groente/fruit
sieraden, worstenbroodjes, sieraden en allerlei
snuisterijen

Colofon
Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan
huis verspreid in een oplage van 600 stuks in
de Rochusbuurt.

Redactie:
Bregje, Inge, Johan, Kimberley, Koert, Maarten
en Frans

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com
Vormgeving: Paul
Produktie: Puntscherp
Hastelweg 91, 5616 HK Eindhoven

