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Daar waar onze Facebook 
pagina is gedegradeerd tot een 
gratis marktplaats, biedt het 

Rochusnieuws meer. Iedere bewoner 
van de Rochusbuurt wordt uitgenodigd 
een stukje te schrijven over wat hem 
of  haar bezig houdt in de buurt. Maar 
het Rochusnieuws valt of  staat met een 
toegewijde redactie: 
Kay die zich steeds meer manifesteert 
als ‘razende reporter’ en ongegeneerd 

binnenvalt daar waar hij maar nieuws 
ruikt. Ad die ons op de hoogte houdt 
van alles wat met cijfers te maken 
heeft wat betreft onze buurt, maar zich 
gaandeweg ook steeds meer ontpopt 
als columnist. En natuurlijk Bregje, 
de koningin van de columns: de pen is 
immers machtiger dan het zwaard. Niek, 
die ons telkens verrassende recepten 
voorschotelt, gevolgd door een wijntip 
van de Bottleshop. Chris heeft zich ook 
op het buurtleven gestort en doet daar 
regelmatig verslag van. Frans is voor 
ons in de historie van de Rochusbuurt 
gedoken en bericht daar regelmatig 
over. Marcel lijkt de stille kracht te 
zijn en schrijft achtergrondartikelen 
over uiteenlopende onderwerpen. 
En dan hebben we natuurlijk ook 
de kinderredactie, zij vergaderen een 

hele woensdagmiddag en maken de 
kidspagina helemaal zelf ! Cato, Madee, 
Ninne en Puk, we zijn super trots op 
jullie! En uiteraard geen krantje zonder 
de bezorgers: Gabor, Gerry, Gidy, Hein, 
Huub, Joris, Maike, Marga en Mirjam.
Maar de spil in het web is natuurlijk 
Esther, die iedereen scherp houdt en 
aanzet tot actie. Zo krijgen we al enkele 
weken voor de deadline een appje en 
hoorden wij van Frank dat hij steevast 
een dag na de kopijsluiting gesommeerd 
wordt de agenda van de Buut terstond 
aan te leveren. Kortom …
… hulde aan het Rochusnieuws!

Dank voor iedere twee maanden weer 
‘het wel en wee van de buurt’ gratis 
thuisbezorgd!

Het Rochusbestuur

… hebben wij altijd nog het 
Rochusnieuws! Corona’s of  niet, 
ieder twee maanden verschijnt stipt 
te vroeg onze buurtkrant. Wat een 
voortvarendheid. Binnen enkele 
dagen na de kopijsluiting ligt ie al 
weer op de deurmat.

Als alles stil komt te liggen ...

‘Goeien handel’ in de herfstvakantie: tekeningen verkopen! En dan... de spaarpotten van 
Carmen & Mimi goed gevuld én een heuse expositie op het raam van de Buut!

Buurt-info
Buurtbestuur
Yolande Voskes  tel: 06 23 70 27 30 
Gijs van Stiphout            tel: 06 34 71 03 34

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

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren activiteiten via 
Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems                  tel: 212 61 93
waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17
joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie
Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent
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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.

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:
Ad, Bregje, Chris, Frans, Kay, Marcel 
& Niek
Kinderredactie:
Cato, Madee, Ninne & Puk
Vormgeving en illustraties: 
Esther
Produktie: 
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
Bezorging:
Gabor, Gerry, Gidy, Hein, Huub, 
Joris, Maike, Marga & Mirjam
Info en aanmelden als redactielid:
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Rochusnieuws digitaal ontvangen?
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Advertenties:
Tarieven op aanvraag bij de redactie.

Ik had allerlei vrienden, niet per se 
een heel vaste club of  een bestie. 
Ik kon met nagenoeg iedereen 

goed overweg. Ik ben en was nooit op 
mijn mondje gevallen en wellicht heeft 
dat ervoor gezorgd dat ik altijd vooraan 
stond; ik liet me horen, had toen al een 
uitgesproken mening en hing graag 
de lolbroek uit in de klas. Toch was ik 
ook het ‘lieverdje’ van veel leerkrachten. 
Hoebers, van economie als uitzondering 
daargelaten.  
Ik was me wel bewust van mijn ‘status’. 
Ik wist dat de middelbare een harde tijd 
kon zijn als je niet in mijn schoenen 
stond. Ik zag het om me heen gebeuren: 
leerlingen vormden clubjes tegen elkaar, 
wachtten elkaar op na school om bang 
te maken of  erger. Als ik daar lucht van 
kreeg zette ik mijn positie in om anderen 
te helpen. Dan vroeg ik of  ik met meisje 
A mee naar huis mocht fietsen, wetende 
dat ze op het koeienpad opgewacht 
zou worden door een paar idioten. Ik 

Rochusbestuur 
haalde zere 
angel uit mijn 
ziel

Bregje

Op de middelbare school was ik een 
van de populaire meisjes. Ik vind 
het nog wel ooit moeilijk te raden 
waarom: ik had nooit de nieuwste 
merkkleding, had geen uitgesproken 
muzieksmaak (luisterde o.a. naar the 
Offspring, Sting, Whitney Houston 
en Charly Lownoise en Mental 
Theo..) en kon dus ook de ene dag 
verschijnen als punker en de andere 
dag als gabber. 

wist óók dat ze haar met rust zouden 
laten als ik naast haar zou fietsen. Een 
milde poging tot pesten of  vechten zou 
ik met mijn grote mond in één klap de 
kop indrukken. Soms fietste ik zelfs 
‘voor de gezelligheid’ helemaal mee tot 
haar huis, een dorp te ver. Als ik dat nu 
schrijf  klinkt het heldhaftiger dan ik het 
toen heb bedoeld of  ervaren; ik vond 
het normaal dat je voor elkaar opkwam, 
soms zelfs zonder dat de ander dat in de 
gaten had. Natuurlijk was ik geen heilige. 
Heb ik ook wel eens ruzie gemaakt. 
Dan botste het met de ‘hockey-meiden’, 
eigenlijk de enige soort met wie ik nooit 
op gelijke voet ben gekomen ;-)

Jaren na de middelbare school sprak 
ik een oud-klasgenootje. We spraken 
over onze tijd op De Knip en haalden 
herinneringen op. “Weet je nog dat 
zij (verwijzend naar een bepaald 
clubje meiden) jou altijd De koningin 
noemden? hahaa!”. Die opmerking 
kwam binnen. Nee, dat wist ik niet. En 
ik was er hevig door geraakt. Nogmaals: 
ik weet heus dat ik voorop liep en alle 
wind mee had. Maar ik was nooit uit de 
hoogte geweest, laat staan dat ik mezelf  
boven anderen had geplaatst.. Ik voelde 
me nooit eerder zo erg beledigd, met 
terugwerkende kracht over heel mijn 
middelbare schoolperiode.

Die bijnaam heeft me dan ook altijd een 
vervelend gevoel gegeven. De Koningin. 
Tot vandaag. Want vandaag las ik het 
ingezonden bericht van het Rochus 
bestuur. Normaal doe ik dat niet vooraf  
(ze behoeven geen eindredactie) maar 
nu stond er zo iets als: ‘dit stuk mag niet 
aangepast worden en moet zó geplaatst 
worden’, dat maakte mij nieuwsgierig. En 
ik las daarin een ode aan onze redactie. 
Ze noemden mij ‘de Koningin van de 
columns’. Nota bene op het moment dat 
ik voor het eerst had aangegeven mijn 
column over te willen slaan… Met één 
compliment haalden ze die zere angel 
uit mijn ziel. In plaats van beledigd te 
zijn door de titel Koningin, bekroop me 
een gevoel van trots! En dus liet ik de 
redactie weten dat er toch een column 
zou komen. Bij dezen. 

Foto: Swinckels

Bloemmarie, van winkel naar atelier
Dank je wel Rochusnieuws dat ik 
hier mijn verhaal mag doen. Als 
deze op de mat valt zal ongeveer de 
winkel in de huidige vorm sluiten. 
20-11-’20 precies 12 jaar na opening 
gaat de winkel zoals hij nu is dicht, 
hij gaat plaats maken voor Atelier 
Bloemmarie.

Wat een geweldige jaren heb 
ik hier al mogen beleven op 
het hoekje Geldropseweg/

Rochusstraat.
Als 23-jarige opende ik hier mijn winkel 
en vanaf  dag één tot vandaag heb ik 
de support mogen ontvangen van deze 
buurt voor wekelijkse bloemen, planten, 
bruiloften, uitvaarten en workshops, 
daarvoor heel veel dank!
Inmiddels ben ik ook moeder van 
Moos en Hanna, en dat heeft mij doen 
besluiten om het roer om te gooien. 
Moos is inmiddels drie, dus je kunt je 
voorstellen dat dit besluit van heel veel 
kanten bekeken is door de jaren. 
Doordat ik graag 3 dagen werk moest ik 
al mijn werk van de winkel/personeel in 
deze dagen proppen en kwam er bijna 
geen bloem meer door mijn hand. Ik 
heb allerlei richtingen geprobeerd en 
uitgedacht en erop uit gekomen dat 
ik terug wil naar de basis. Marieke die 
bloemwerk maakt.
Daarom ga ik verkleinen tot een atelier 
zonder vaste medewerkers. Omdat ik 
hier natuurlijk een fijne werkplek voor 
nodig heb, heb ik een principe aan de 
kant moeten zetten. Ik was/ben altijd 
voorstander geweest van winkels op de 

Geldropseweg. Dus heb ik eerst gekeken 
naar een alternatieve ruimte. Maar dan 
zou ik van een plek gaan verhuizen waar 
ik het nog heel goed naar mijn zin heb, 
en ik weet natuurlijk ook niet wat er 
dan voor in de plaats komt. Ik heb nu 
besloten om hier te blijven, verder te 
bouwen aan Bloemmarie.
Ik ga me richten op de meest speciale 
momenten van het leven, een bruiloft 
om de liefde te vieren of  een afscheid 
om stil te staan bij iemands leven. Bij 
beide mogen bloemen niet ontbreken en 
ik kijk graag met je mee om te zien hoe ik 
hier invulling aan kan geven. Dit zal op 
afspraak zijn, zodat ik alle aandacht heb 
om te kijken wat perfect bij het moment 
past. Ik wil me daarbij nog meer gaan 
richten op verbinding met de natuur, dus 
bijvoorbeeld kijken of  er bloemen uit 
jullie omgeving zijn die ik kan gebruiken. 
Ik zal ook mee kijken wat er na die 
speciale dag gedaan kan worden met de 
gebruikte bloemen.
Daarnaast zal ik in het atelier ook 
workshops gaan geven en er komen 
open-atelier dagen aan, waarop ik verse 
bloemen en een selectie planten heb, of  
te wel, toch nog een beetje winkeltje af  
en toe, omdat het zo leuk is.
11 & 17 december geef  ik workshops, 
zie mijn instagram @bloemmarie voor 
meer info. 12, 23 & 24 december is het 
atelier geopend voor verkoop.
Dus hopelijk ga ik jullie nog allemaal 
tegenkomen! Nogmaals heel erg bedankt 
voor al het vertrouwen dat ik heb mogen 
ontvangen! 

Liefs, Marieke

Foto: Jessica photography

Column van De Koningin



ROCHUSNIEUWS4 5ROCHUSNIEUWSNOVEMBER - DECEMBER 2020 NO.177NO.177 NOVEMBER - DECEMBER 2020

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

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten 
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.

In opdracht van de gemeente 
Eindhoven en naar aanleiding van 
meldingen uit de buurt, heeft Cyriel 
Doevendans van het Kennis- en 
Adviescentrum Dierplagen (KAD)  
de tuinen van de St. Rochusstraat en 
Willem van Millenberchstraat samen 
met de bewoners geïnspecteerd op 
de aanwezigheid van de nesteling 
van ratten en hun mogelijke 
voedselbronnen. Speciaal voor de 
Rochusbuurt heeft hij een resumé 
geschreven over zijn bevindingen. 

Hier volgt ‘Resumé inzake 
ratten preventie onderzoek 
augustus 2020 door  Kennis- 

en adviescentrum Dierplagen 
(KAD)  in Rochusbuurt: Willem van 
Millenberchstraat en St. Rochusstraat.’

Aanleiding en bevindingen
Medio juli augustus 2020 zijn door 
enkele bewoners ratten gezien in hun 
tuinen. In enkele tuinen zijn dode ratten 
aangetroffen ca. 3 in totaal. Deze zijn 
door katten binnen gebracht. En in een 
tweetal tuinen zijn enkele keren ratten 
gezien. Een rat zat op de muur en at 
van een pot pindakaas die daar in een 
boom voor vogels was opgehangen.  
Verder zijn er nauwelijks waarnemingen 
en sporen aangetroffen. Tijdens de 
preventiebezoeken door het KAD is het 
vermoeden ontstaan dat het gaat om 
bruine rat als soort. Onduidelijk is waar 

de ratten vandaan kwamen, zich genesteld 
hadden, ofwel: waar ze hun voedsel 
vandaan haalden: uit de composthopen 
en-of  tonnen? Uit de voedselresten in 
de tuinen?  Preventie is nu belangrijk om 
herhaling van rattenbezoek en een plaag 
te voorkomen. Daar zijn bewoners die 
ik heb bezocht over geïnformeerd en op 
gewezen. 

Twee  belangrijke peilers in de 
preventie en het voorkomen van 
een rattenplaag:
1. Voedsel: Voorkom beschikbaarheid 

en bereikbaarheid: etensresten, 
afval, voer tuinvogels en gehouden 
dieren (kippen, konijnen), fruit, 
groente, moestuintjes, tuinafval, 
open composthopen etc.

2. Schuil-nestplaats / Dekking: 
Voorkom en vermijd dichte 
begroeiing zoals klimop en 
bodembedekkers, beschutte stille 
plaatsen, waar hout en ander 
materiaal staat opgeslagen etc.  
Vooral de bruine rat maakt daar zijn 
nest. Let op: de zwarte rat heeft zijn 
nest meestal hoog en droog en zit 
vaak in onderdakpannen en in de 
spouwmuur met zijn nest.

Net als met de aanpak Corona / 
COVID-19: ‘Alleen samen kunnen we er 
iets aan doen.’ Het draait om ons gedrag 
in de omgang met onze naaste omgeving. 
Aandacht, begrip en medewerking is 
essentieel om samen te kunnen werken 
om ratten en de daarmee gepaard gaande 
overlast te voorkomen, in te perken en 

of  te bestrijden. Zeker   om een plaag te 
voorkomen.

Maatregelen, tips en aanpak
• Wees alert, houd zicht en controle op 

de omgeving-tuinen; ook ‘s avonds, 
‘s nachts in de winterperiode. 

• Indien ratten, dood of  levend, 
gezien worden, of  sporen/signalen 
daarvan zoals keutels, aangevreten 
vuilniszakken: informeer en werk 
samen met naaste en omliggende 
buren om gezamenlijk verdergaande 
maatregelen te nemen. Eventueel 
ook omliggende straten. 

• Het doel moet zijn om het 
nestelen en voedsel van de ratten 
(zie bovenstaande factoren) te 
voorkomen, onaantrekkelijk te 
maken, dan wel in te perken.

• Vanuit dierwelzijn en duurzaamheid 
is de meest effectieve aanpak het 
voorkomen, het niet laten geboren 
worden, de meest diervriendelijke en 
duurzame oplossing om ratten buiten 
de leefomgeving (afgescheiden) te 
houden. Wat niet geboren wordt, 
hoeft ook niet te worden bestreden. 
Om de drie maanden zeven tot tien 
jonge ratten is de te verwachten 
aanwas per rat.

• Indien bestrijding door doden 
noodzakelijk wordt geacht, kies dan 
voor de meest eenvoudige klapvallen 
/ klemmen voor ratten (te koop via 
DHZ-zaken, tuin en buitenwinkels). 
Plaats deze strategisch op looproutes, 
rondom holen en langs randen van 
muren en tuinen, en in hoeken. Bij 

Rattenplaag 
in de 
Rochusbuurt?

signalering van meerdere ratten zijn 
ook meerdere klemmen nodig.  Let 
op: Houd bij het plaatsen van vallen/
klemmen rekening met kinderen en 
andere dieren dan de rat, waaronder 
egels en vogels etc.

• Chemische bestrijdingsmiddelen 
(gif) zijn een laatste redmiddel. 
Professionals mogen dit alleen 
uitsluitend onder het gecertificeerde 
IPM-systeem.  Deze middelen 
hebben nadelige effecten voor 
milieu en natuur.  Zonder wering 
en preventie heeft echter geen 
enkele bestrijding zin, ook die met 
gif  niet.  Het gebruik van ratten-en 
muizengif  (Rodenticiden) buiten 
voor particulier gebruik is sinds 1 
januari 2017 verboden. 

• Werk samen, geniet van tuin en de 
stadsnatuur, heb aandacht voor het 
gedrag van de rat, en nogmaals , 
voorkom dat ratten zich kunnen 
vestigen. Zorg voor een balans 
tussen gewenste en ongewenste 
natuur. Voorkom een rattenplaag.

• Wees je ervan bewust dat ratten zich 
aan ons hebben aangepast en dat 
wij, als wij ze niet in huis en tuin 
willen hebben, ons eigen gedrag en 
die van de mensen om ons heen, 
zelf  moeten aanpassen.

• Integrated Pest Management 
(IPM) is vanuit de branche 
en vanuit de wetgeving de 
standaard. Voornoemde aanpak 
is hierop gebaseerd en ermee in 
overeenstemming.

• Meld tijdig bij gemeente en 
informeer buren. Meer informatie 
van de gemeente Eindhoven: 
https://www.eindhoven.nl/stad-en-
wonen/wonen/klachten/overlast-
van-ongedierte?search=ratten

Cyriel Doevendans KAD
Landelijk kenniscentrum op het 
gebied van dierplaagbeheersing en 
milieubescherming

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. 
Hoewel de in dit artikel gestelde feiten als juist 
worden verondersteld aanvaardt het KAD geen 
enkele aansprakelijkheid voor enige schade in 
welke mate dan ook.
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als  nieuwe merkkleding 

consignatie verkoop

Studio Reclaim

Aalsterweg  40  •  5615 CG 
06 1428 1800

pre loved fashion

volg ons op:

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

“En rond de Kerst willen 
we maaltijden voor 

daklozen en verslaafden 
verstrekken. Ik ga dan 
tafels buitenzetten.”

Kay 
gaat ... 
tatoeëren
Ik woon inmiddels al 3 jaar in de 
Rochusbuurt en ontdek nog steeds 
veel nieuwe dingen: plekken waar ik 
met de hond ga wandelen, aardige 
buren waar ik op bezoek ga of  grote 
en kleine winkels, eetgelegenheden 
enz. Weet jij eigenlijk wat voor 
juwelen hier in de wijk zijn? 
Onze wijk telt niet alleen cafés en 
restaurants maar ook winkels voor 
de inwendige mens, uiterlijk en 
schoonheid, kleding, vervoer, sport, 
gezondheid en nog veel meer. 

Terwijl corona vaak leidt tot 
problemen voor winkels is er 
een shop in de buurt die zelfs 

aan het uitbreiden is. Hoe kan dat? 
Hmmmm, misschien tijd om een kijkje 
te nemen. Wie weet hou ik er zelfs een 
tweede tattoo aan over…

Op de Geldropseweg nummer 82 is 
tattooshop Corner82. Het nummer 
begrijp is, maar corner, dus hoek? Ik vraag 
Willem, de eigenaar hoe dat zit. “Vroeger 
huurden we een pand in Geldrop. Dat 
was op de hoek van een straat, vandaar 
Corner81. Toen het gebouw waar we 
de tattooshop in 2007 hadden geopend, 
moest worden afgebroken, konden we 
op de Geldropseweg huren. Op nummer 
82 of  83. Nou, na 81 was dus 82 het 
logische vervolg”, lacht hij. “En Corner 
hebben we gehouden.”

Willem woont nu weliswaar in Geldrop 
maar is geboren en getogen in Stratum. 
De locatie waar de tattooshop inmiddels 
al sinds 2015 is gevestigd, past uitstekend 
bij hem. En de zaken gaan goed. “De 
meesten klanten weten ons te vinden via 
mond-tot-mondreclame. Een tevreden 
klant is dus heel belangrijk voor hem. 
Natuurlijk hebben hij en de andere 
tatoeëerders ook accounts bij Instagram 
maar het zijn meestal de klanten die hun 
mooie tattoos aan vrienden laten zien, 
die het beste uithangbordje zijn. “Ik zorg 
hier graag voor een gezellige sfeer: goede 
muziek, een open sfeer en iedereen 
respecteert elkaar. Dat vind ik belangrijk.” 
En nee, ik hoor hier geen hard rock en 
de volgetatoeëerde spierbundels zie ik 
ook niet. Allemaal clichés! Willem lacht: 
“Ik denk dat inmiddels ca. 80% van de 
mensen een of  ander tattoo heeft. En 
ik heb geen idee waarom tattoos zo hip 
zijn. Maar we maken echte kunstwerken 
hier. En alles is natuurlijk hygiënisch en 
veilig. Zeker ook tijdens corona.”
‘We’ zegt hij altijd. We, dat zijn dus hij, 
Kirstie, zijn vriendin die al sinds dag 1 

bij is, en verder Tim, Weslee en Rico plus 
Lizette. En ze zorgen niet alleen voor 
tattoos, maar ook voor verschillende 
piercings op allerlei plekken. Je lijf  is 
immers niet alleen geschikt voor inkt 
maar ook voor metaal. Ha, wat een 
opties, denk ik bij mezelf. “We zijn 6 jaar 
geleden gestopt met het piercen, toen 
mijn vader overleed. Hij was piercer. 
Sinds enige tijd is Lizette werkzaam 
als fulltime-piercer in onze shop.” (Als 
taalkundige vraag ik me even of  af  het 
piercer of  pierceres heet ;)?!) Als je dus 
een piercing wilt, is Lizette “your man” 
om het zo maar te zeggen.

Ik ben verbaasd hoeveel mensen in zo’n 
winkel werken. De vaste tatoeëerders 
zijn zzp’ers die Willem een stoelhuur per 
maand betalen. Weer iets geleerd, denk 
ik bij mezelf. Elke tatoeëerder heeft een 
eigen stijl. Willem doet realistisch werk 
in Chicano-stijl. Rico is sterk in cartoon, 
Wesley in ornamental en dot-werk en 
Tim doet eigenlijk van alles. Ik ben 
verbaasd. Geen idee dat zoiets allemaal 
bestaat.

Toen ik mijn tattoo heb laten zetten, liep 
ik met een afbeelding een shop binnen 
en raakte in gesprek met een tatoeëerder. 
Willem knikt: “Ja, zo gaat het hier 
ook meestal. Mensen komen met een 
afbeelding binnen die ze graag als tattoo 
willen hebben. En die onzin dat je 
Chinese leestekens laat tatoeëren die niet 
kloppen of  namen die zijn verkeerd zijn 
gespeld, dat zie je hier daarom echt niet.” 
Kirstie, de vriendin van Willem, komt 
er even bij staan: “Behalve natuurlijk, 
als je eigen ontwerp niet klopt want we 
spreken hier geen Chinees. Dus het is 
zeker handig als je dat zorgvuldig checkt 
voordat je in de winkel komt.”

“Maar hier in de stad zijn er tig winkels 
waar ik een tattoo kan laten zetten. Hoe 
weet ik dat ik op een goed adres beland 
ben?”, vraag ik me af. En laat Willem 
antwoorden. “Ga eerst wat informatie 
inwinnen, bij anderen en op het net. 
Vroeger had je zelfs een tattoobond, 

maar inmiddels mag iedereen een tattoo 
zetten die zo’n tatoeëermachine of  
-apparaat kan vasthouden.” Het grote 
verschil tussen mogen en kunnen, denk 
ik. Wat jammer eigenlijk dat er geen 
keurmerk of  zo is.

“We hebben zelfs klanten uit bijvoorbeeld 
Duitsland, België en Engeland. Het 
spreekt zich dus rond dat we goed zijn. 
En we lopen niet langs hun schoenen! 
Voor ons is elke tattoo belangrijk – dus 
elke klant. Anders krijg je meteen een 
slechte naam. En we bieden nazorg, dus 
als niet alles 100% in orde is, werken we 
het gratis bij. En zo zorg je weer voor 
tevreden klanten.”

“Klanten moeten zich hier thuis voelen. 
Ik wil een soort huiskamer creëren. Als 
er eten wordt besteld of  er een bordje 
soep gekookt wordt, krijgt de klant ook 
een bordje.” Goh, denk ik, als je dus 
middags tussen 1 en 4 komt, hoef  je 
eigenlijk niet te koken. 

“Ik wil graag onderdeel zijn van de 
omgeving. Toen hier wat overlast was in 
de straat, heb ik zelf  actie ondernomen 
om het probleem op te lossen”, vertelt 
Willem, nu heel serieus. “En rond de 
Kerst willen we maaltijden voor daklozen 
en verslaafden verstrekken. Ik ga flyers 
maken en dan tafels buitenzetten. De 
mensen krijgen dan ook een biertje en 
wijntje. Het eten willen we aanbieden in 
bakjes die mensen naderhand kunnen 
houden. Het is immers Kerst, voor alle 
mensen in de stad. En ook al gaat het 
nu goed met ons, het kan opeens heel 
anders lopen. En dan is het fijn als 
mensen elkaar een beetje helpen.” Ik 
ben zwaar onder de indruk. Mijn eigen 
vooroordelen over mensen met tattoos 
die crimineel, gewelddadig en achterlijk 
zijn, heb ik al lang achter me gelaten. Of  
anderen dat ook hebben gedaan? En nu 
hoor ik zelfs dat Willem en zijn collega’s 
juist sociaal bevlogen zijn en zich 
inzetten voor de maatschappij. Wat gaaf! 
Dus toch maar een afspraak maken voor 
een sessie van 3 uur voor een groot stuk? 
Nog even nadenken over een ontwerp 
voor een motief. En een plek.

Foto’s en tekst: Kay Sachse

Kay

Foto (vlnr): Wesley, Lizette, Willem, Tim en Enrico
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“Houdt u nu ook nooit 
meer van een patatje 

oorlog?”

Onze dochter Puk zit in groep acht 
van basisschool De Hasselbraam. 
Als ouders wordt je weleens 
gevraagd om te helpen op school. 
Dit keer voor het project ‘Oorlog 
in mijn buurt’. In dit project 
gaan de leerlingen een interview 
afnemen bij ouderen die de Tweede 
Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Ik meld me aan en begeleid een 
groepje van vier klasgenootjes 
waaronder Puk. Daar ontmoet ik 

Ingrid, enthousiast begeleider van dit 
bijzondere project en bewoonster van 
de Rochusbuurt. Naast projectleider van 
‘In mijn buurt’ is ze ook fotograaf  en 
filmer. Mooie gelegenheid voor ook een 
interview met haar.

Ingrid, hoe ben je in de Rochusbuurt 
terecht gekomen?
‘Ik woon hier eigenlijk al heel lang. Als 
student, rond mijn twintigste, kwam 
ik in de Rochusbuurt terecht, op de 
Pastoor Dijkmansstraat. Toen ben ik 
even weggeweest, naar Utrecht verhuisd 
om te studeren, maar daarna toch 
weer naar Eindhoven, terug naar de 
Rochusbuurt. Nu woon ik in de Willem 
van Hornestraat, uiteindelijk daar een 
huis gekocht en kinderen gekregen. 
Wat ik zo leuk vind aan deze buurt, is dat 
het zo’n gevarieerde buurt is, anders dan 
bijvoorbeeld het Witte Dorp, hier is het 
een allegaartje!’

Wat is ‘In mijn buurt’?
‘In mijn Buurt’ is een stichting, vanuit 
Amsterdam ontstaan. Kinderen leren 
door ontmoetingen met mensen uit hun 
buurt. Door verschillende generaties 

buurtbewoners met elkaar in contact 
te brengen, creëren we nieuwe jonge 
erfgoeddragers die de geschiedenis van 
de buurt levend houden. 
Naast ‘Oorlog in mijn buurt’ is er ook 
‘Koloniale sporen in mijn buurt’ en 
‘Aankomst in mijn buurt’, mensen die 
nieuw zijn in Nederland.’ 

Hoe zijn ze bij jou terecht gekomen?
‘Op een gegeven moment heeft de 
Stichting ‘In mijn Buurt’ via via aan mij 
gevraagd, of  ik een school in Eindhoven 
wilde doen. Toen ben ik meteen naar 
De Hasselbraam gegaan, leuk, in mijn 
eigen buurt! Ik was zo enthousiast, ik 
vind het zo’n ontzettend mooi project; 
de ontmoetingen en de verhalen. Ik 
maak al films en foto’s dat gaat ook om 
verhalen; bij mij kwamen alle aspecten 
uit mijn eigen vak terug in dit project. 
Dat spreekt mij heel erg aan, ik vind de 
ontmoeting ook heel mooi tussen de 
kinderen en ouderen. Er is meteen een 
soort klik, die onbevangenheid waarmee 
de kinderen interviewen. Ik vind dat heel 

waardevol. Ik merk ook bij de ouderen, 
die moeten deze verhalen vertellen, dat 
leeft zo bij hun.’

Zo heb je dus ook mensen ontmoet 
die de oorlog hebben meegemaakt in 
de Rochusbuurt?
‘Ja, ik heb Lies Vogels ontmoet, die 
woonde tegenover de school in de 
kazerne. Dat vond ik zelf  ook heel 
bijzonder, want iedereen kent dat grote 
gebouw, het was van de Marechaussee. 
Er kwamen Duitsers die dat pand 
bezetten en die mensen moesten eruit 
geloof  ik, haar moeder met de kinderen, 
want haar vader was naar Engeland. 
Zij moest een ander huis vinden, toen 
kreeg ze een huis in het Witte Dorp 
aangeboden. Daar woonden heel veel 
Duitsers met gezinnen, dat heb ik 
bijvoorbeeld nooit geweten. In de oorlog 
was die wijk net klaar en toen hebben ze 
daar heel veel Duitse gezinnen ingezet. 
Mensen die er al woonden, moesten 
met elkaar maar samen in één huis gaan 
leven. En de Duitsers maakten, vertelde 

zij, met witte en zwarte kiezels voor hun 
huis een hakenkruis, die zag je dan in de 
voortuin. Je hoort verhalen uit je eigen 
buurt die je nog nooit gehoord hebt. 
Eén meneer, Karel Prinsen, die woonde 
in de Kettingstraat, hij vertelde aan mij 
waar Joden zaten ondergedoken in onze 
buurt. Je hoort dingen, waardoor je zelf  
ook anders door je buurt loopt.’

Welk verhaal is je het meest bij 
gebleven?
‘Eigenlijk meerdere verhalen. Peter 
Buddemeijer bijvoorbeeld, hij woont 
hier in de Wilgenhof. Dat is een oude 
schoolmeester, die kan zo boeiend 
vertellen, als hij vertelt, dan wordt 
hij weer helemaal dat kind, die bij de 
spoorweg staat op Sinterklaasdag. Dan 
ziet hij al die bommen vallen en alles 
in brand vliegen... Dat vind ik een heel 
indrukwekkend verhaal. 
En Ria Hoens die woonde op de 
Geldropseweg, zij vertelt: ‘Er kwam een 
gezin uit de Betuwe, wij moesten dan 
onze kamertjes uit, want wij moesten 

mee in de schuilkelder? Dus dan komt 
er een andere lading, dan zijn ze eigenlijk 
bezig met een vrouw van 92 over dat 
vriendje. Maar ook verwonderde de 
kinderen zich over het feit dat ze bijna 
geen kleding had. Ze vertelde namelijk; 
‘Er werd gewoon een stuk tussen mijn 
jurk gebreid, we hadden een tante in 
huis die breidde elk jaar een stuk zodat 
de jurk groter werd. Had u dan maar één 
jurk? Ja, die moesten we zaterdagavond 
uitdoen en die ging dan in de was, daarna 
deed je diezelfde jurk weer een week aan.’

Hoe lang ga je nog door met dit 
project?
‘Ik ben nu aan het uitbouwen, kinderen 
kunnen ook ‘erfgoeddrager’ worden, dan 
kunnen die verhalen weer een rol gaan 
spelen bij bevrijdingsdag. De verhalen, 
op een dag zijn die er gewoon niet meer. 
De gemeente is daar ook wel over aan het 
nadenken. Ze vinden het eigenlijk goed 
dat er dadelijk kinderen zijn die toch 
nog dat specifieke, bijzondere verhaal als 
erfgoeddrager hebben gehoord van die 
oudere en dat dan kunnen navertellen.’

Oproep!
Ik ben altijd op zoek naar ouderen die 
de oorlog in Eindhoven bewust hebben 
meegemaakt. Als lezers ouders hebben 
of  ouderen kennen, neem dan contact 
met mij op: Ingrid van Zummeren 06 
29010588 of  mail naar ivz@3rdeye.nl.

Voor meer informatie en alle interviews  
kijk op www.inmijnbuurt.org.

Foto’s: Ingrid van Zummeren | Tekst: Esther Schevers

Oorlog 
in mijn 
Buurt

deze mensen in huis nemen en je had 
je maar aan te passen.’ Er was ook een 
man, die woonde op het hoekje van 
de Stratumsedijk en hij vertelde; ‘De 
Duitsers kwamen elke dag marcherend 
en zingend voorbij, ze gingen zwemmen 
in het zwembad aan de Stratumsedijk.’ 
Gekke beelden zie je dan voor je.

Maar waar ook veel ouderen in Eindhoven 
over vertellen is het bombardement van 
de Duitsers een dag na de bevrijding, ik 
had dat eigenlijk nog nooit gehoord. Ze 
beschrijven hoe ze aan het feestvieren 
waren, al die Amerikaanse en Engelse 
militairen kwamen Eindhoven binnen 
rijden met heel veel materieel, grote 
wagens met heel veel benzine en zo. Dus 
toen de Duitse bommen op Eindhoven 
vielen, stond de hele stad in brand. 

Iedereen was ook heel bang, ik hoor 
van heel veel mensen dat ze die avond 
meteen gevlucht zijn, hun huis uit en dan 
vaak met paard en wagen of  lopend naar 
Aalst.’

Is er één bepaalde vraag van de 
kinderen die je is bijgebleven?
‘Ze stellen echt hele directe vragen, ze 
krijgen van mij wel eerst interview les. 
Dan zeggen ze ook wel, mogen we dat 
wel vragen? En is dat niet zielig? Al die 
mensen doen mee omdat ze dat verhaal 
willen vertellen, je mag dus eigenlijk 
alles vragen. Ook of  er iemand is dood 
gegaan. Zij willen daar ook over praten. 
Een jongetje vroeg bijvoorbeeld ‘Houdt 
u nu ook nooit meer van een patatje 
oorlog?’ Dat vond ik zo grappig.
 
En één groepje interviewde een vrouw, 
die net iets ouder was in de oorlog 
waardoor ze al een vriendje had. De 
meisjes in het groepje gingen zich 
helemaal inleven; hoe heette uw vriendje 
en hoe ging dat dan? En ging hij dan 

Lies Vogels voor De Kazerne aan de Tuinstraat

Ingrid van Zummeren

Interview door leerlingen van De Hasselbraam
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Ik vind het Engelse woord voor 
dierenpoep (in het bijzonder 
hondenpoep) een mooi woord. Het 

is niet goed in het Nederlands te vertalen, 
denk ik. Misschien komt gevalletjes er 
nog het dichts bij.
In ieder geval worden wij als 
buurtbewoners regelmatig geconfron-
teerd met gevalletjes waar we al dan niet 
vol met onze schoen in gaan. Natuurlijk 
beginnen nu de ware hondenliefhebbers 
en -eigenaren luidkeels te roepen: maar 
wij ruimen het altijd op en nemen het mee 
in een plastic zakje. Inderdaad, de meeste 
hondeneigenaren die in de Rochusbuurt 
wonen ruimen de gevalletjes van hun 
honden ook op. Maarrrr, er is een aantal 
buurtgenoten met honden die hier geen 
zin in heeft. Die laten kleine en grote 
gevalletjes gewoon op straat of  rond de 
bomen liggen. En daar moeten wij nu 
maar eens wat aan gaan doen! 

Wat is het plan? Het plan is om bij Alibaba 
een veertigtal internetcameraatjes aan te 
schaffen, betaalt uit de buurtkas. Die 
worden op strategische plekken, bijna 
onzichtbaar, opgehangen en aangesloten 
op het Facebook account. Iedere 

bezoeker van het Rochusbuurt Facebook 
account kan dan even kijken of  een 
buurtgenoot met hond de gevalletjes 
van zijn of  haar hond opruimt. Het zijn 
geen gewone camera’s maar SmartCams 
oftewel slimme camera’s. Dat zijn 
camera’s die herkenningssoftware 
bevatten. En wat herkennen die camera’s 
dan wel?  zal de hondenliefhebber zich 
afvragen. Wel, die herkennen door middel 
van ‘deep-learning’ een poepende hond 
en herkennen verder, uiteraard binnen 
een instelbare periode, de verlaten drol! 
Die twee beelden worden aan elkaar 
gekoppeld en als fotogallerij automatisch 
gepubliceerd op het Facebook- 
Rochusbuurt account. Omdat de lens die 
de camera gebruikt een wide-angle lens is, 
staat de hondeneigenaar ook op de foto. 
Nu zal de hondenliefhebber denken: 
haha, in deze tijd met zo’n mondkapje 
herkennen ze mij toch niet. Dat klopt, 
maar de hond herkennen we wel. En 
aan de hond herkennen we het baasje. 
Misschien herinnert u zich dat onlangs 
iemand van de gemeente huis aan huis 
gaande, alle honden in de buurt in kaart 
heeft gebracht. Nu, dat leverde via het 
Open Data Portal van de gemeente 
Eindhoven een mooie database op met 
honden en hun huisadres. Ontsnappen is 
vrijwel onmogelijk.

Daarom, hondenliefhebber in onze 
buurt: wees netjes en ruim de gevalletjes 
van uw hond(en) op. Dankzij deze 
Chinese cameratechnologie wordt u 
ondersteund in uw dagelijkse uitje met 
uw hond. Zie dit niet als een bedreiging 
van uw persoonlijke vrijheid maar als een 
positieve stimulans om uw dagelijkse, 
fijne en gezondheid bevorderende 
uitlaat-activiteit een nog mooier accent 
te geven. 

We rekenen op u! En Alibaba zij met u!

Regelmatig zien we op het Facebook 
account van de Rochusbuurt posts 
die gaan over honden. Niet dat er 
honden worden aangeboden, maar 
vooral over de ‘droppings’ van die 
honden. 

Alibaba en 
de veertig 
gevalletjes  

“Wij worden als buurt-
bewoners regelmatig 
geconfronteerd met 

gevalletjes.”

Oog voor 
Detail

Maar hoeveel oog voor detail heb 
je eigenlijk? We bieden je de kans 

om jezelf  te testen. Of  je gaat eens op 
zoek naar de plekken waar wij deze foto’s 
hebben gemaakt. 
Succes met zoeken - en vooral vinden van 
onze 4 gekozen plekken!! (Antwoorden 
onder aan de pagina).

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de exacte plekken. Foto 1: Schoonhoeve, achterzijde basisschool De 
Hasselbraam | Foto 2: Rochusstraat 66-68 | Foto 3: Hertog Hendrik van Brabantplein 16 | Foto 4: Geldropseweg 68. 
Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer een nieuwe plekken voor je klaar om 
je wijk te leren kennen en te ontdekken. Tot dan!

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

3 4

1 2

Ad

De Gele 
Hesjes 
brigade 
van Adopteer 
een Straat
Er zullen vast mensen, met of  
zonder gele hesjes gesignaleerd 
zijn met spade, kleine schepjes, 
papieren zakken, prikkers, 
stoeptegels, handschoenen 
en  emmers. Vast heb je je dan 
afgevraagd, wat zijn deze mensen 
aan het doen. Heel simpel, 
bloembollen zetten bij de bomen 
of  voor bij hun huis.

De Gemeente Eindhoven geeft 
ieder jaar aan tal van vrijwilligers 

van Adopteer een Straat zakken met 
zaadjes en bloembollen weg, met de 
vraag om je eigen straat op te fleuren 
en bij te houden. Goed voor de 
bijenstand en de rest van de natuur. 
Dus niet alleen “prikken” we iedere 
maand sigarettenpeuken, plastic flesjes 
e.a. oneffenheden, maar we proberen 
ook de straat in de lente en zomer op 
te fleuren.

De mensen die in de Hoefkestraat, 
Pastoor Dijkmansstraat, St. Jorislaan 
en wie weet nog door andere straten 
lopen of  wonen, heb respect voor 
deze “boomspiegels”, glimlach en 
bewonder. Laat je hond/ poes hier niet 
in kakken, zet je groen of  grijsbak of  
oud papier naast de boomspiegels. En 
wie weet kom je zelf  ook op het idee 
om een rij halve tegels langs je huis 
eruit te halen en daar wat in te planten. 
Gelukkig zien we steeds meer mensen 
in de buurt die de straat opvrolijken 
met struikjes en bloemen. Want een 
kleur- en groenrijke Rochusbuurt, dat 
is alleen maar genieten.
Een kleurrijke groet en bedankt 
namens de bijen. De gele hesjes 
brigade. 



ROCHUSNIEUWS12 13ROCHUSNIEUWSNOVEMBER - DECEMBER 2020 NO.177NO.177 NOVEMBER - DECEMBER 2020

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

Dinsdag t/m Zaterdag

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

Een mooi voorbeeld van zo’n 
herfstgerecht is een heerlijke pan 
stoofvlees. Er zijn oneindig veel 

recepten te vinden en je kunt eindeloos 
variëren, maar mijn favoriete recept is 
met bockbier. In de loop der jaren heb 
ik flink geknutseld aan mijn stoofvlees 
en inmiddels ben ik zeer tevreden met 
onderstaande bereiding. Ik deel het graag 
met jullie. Bon appetit

Ingredienten voor 4 personen
• 1kg runder sukadelappen in stukken 

van 3 à 4 cm

Het najaar is mijn favoriete tijd van 
het jaar als het om koken gaat. De 
herfst is voor mij de tijd van mooie 
volle smaken met stevige kruiden 
en natuurlijk wild. Heerlijk als 
op een gure herfstdag de kamer 
gevuld wordt met de geuren die zo 
kenmerkend zijn voor dit prachtige 
seizoen. Lekker bij de kachel terwijl 
een sudderplaatje of  de oven al het 
werk doet. 

• 1 winterpeen in stukken van 2 cm
• 2 uien grof  gesneden
• 2 tenen knoflook gehakt
• 250 gram kastanjechampignons in 

plakken
• 1 flesje bockbier
• 1 runderbouillon tablet
• 50 gram roomboter
• 2 el bloem
• 2 laurierblaadjes
• 2 kruidnagels
• 3 jeneverbessen
• 3 plakken ontbijtkoek
• 3 eetlepels appelstroop
• 2 eetlepels tomatenpuree

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 150 

graden.
2. Bestrooi het vlees met de bloem en 

wat peper en zout, hussel even goed 
door elkaar.

3. Verhit je stoofpan op hoog vuur en 
schroei het vlees in de boter (in 2 
of  3 porties) dicht. Haal steeds de 
porties vlees uit de pan voor je de 
volgende bakt.

4. Houd het vlees apart en bak met 
wat boter de ui, champignons en 
winterpeen goed aan, voeg op het 
laatst de knoflook toe (deze bak je 
minder lang mee aangezien knoflook 
snel verbrand).

Wijntip Bottle Shop 
Toen ik binnenliep 
voor advies had ik het 
geluk dat Erwin net een 
paar van zijn nieuwe 
pareltjes open had staan 
om te proeven. Nieuw 
in het assortiment zijn 
de wijnen van Hegarty. 
Ik kreeg 3 rode wijnen 
te proeven die alle 3 
niet zouden misstaan bij dit heerlijke 
stoofvlees. Mijn keuze is de Grenache 
Mourvédre Cinsault, ofwel No 2 zoals 
ook op de fles vermeld staat. Heel veel 
rijp fruit, cassis! En laat dat nu een 
heerlijke combi zijn met stoofvlees.

Biertip Bottle Shop 
Tja er zal een fles bockbier 
door het eten gaan dus 
waarom niet meteen 
een paar flesjes inslaan 
en hetzelfde bockbier 
bij het eten drinken. De 
Bottle Shop heeft er heel 
wat staan. Mijn keuze: 
Opgebokt! van Van 
Moll uit Eindhoven is een Duitse stijl 
Doppelbock met extra chocolademout 
en 4 verschillende hopsoorten. Aroma’s 
van chocolade, karamel en hop vind je 
terug in dit bier.

Rochus 
Culinair: 
Stoofvlees

5. Voeg de tomatenpuree toe en bak 1 
à 2 minuutjes mee.

6. Voeg het vlees weer toe samen 
met de jeneverbessen, kruidnagels 
en laurierblaadjes. Tip: Steek de 
kruidnagels in de laurierblaasjes 
zodat je ze later makkelijker terug 
kunt vinden.

7. Schenk het bier erbij en vul aan met 
water totdat alles net onder staat, 
verkruimel het bouillontablet boven 
de pan.

8. Doe de deksel op de pan en zet 
ongeveer 3 uur in de oven.

9. Als het vlees mals is besmeer je de 
ontbijtkoek met appelstroop en leg 
bovenop het vlees.

10. Zet het nog even een half  uurtje in 
de oven met het deksel op de pan 
totdat de ontbijtkoek opgelost is.
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Aanleveren kopij
In januari 2021 verschijnt nummer 
178 van deze buurtkrant!

Heeft u daarvoor kopij, leuke tips of  
mooie foto’s? Wij ontvangen deze 

heel graag.
 
U kunt uw bijdrage tot en met  
vrijdag  8 januari 2021 mailen aan: 
rochusnieuws@gmail.com of  geef  de 
bijdrage af  bij Hoefkestraat 12.

Wat is het leuke van nieuws? 
Verschillende antwoorden zijn 
mogelijk. Dat je op de hoogte blijft 
van wat er gebeurt in de wereld, land 
of  buurt. Of  dat je er nieuwsgierig 
van wordt. Of  dat je zelf  het nieuws 
maakt. 

En dat laatste is natuurlijk één 
van de bedoelingen van een 
krant. Ook van een buurtkrant. 

Maar soms is er gewoon geen nieuws. 
Klinkt raar want dat is natuurlijk ook 
nieuws. Alleen dat kun je eigenlijk maar 
één keer nieuws noemen want daarna is 
het oud-nieuws. Goed, over oud-nieuws 
gesproken. 

Onlangs fietste ik op de Geldropseweg 
en hoorde ik een bekende Rochusbuurt 
bewoner aldaar een verhaal vertellen 
over vroeger tijden in de Rochusbuurt. 
Het leek te gaan over sokken, althans dat 
dacht ik. Ben maar van mijn fiets gestapt 
om het verhaal beter te horen en wat 
bleek, de verhaalverteller, laten we hem 
Pim noemen, had vroeger als student 
in een van de panden van Jan Denissen 
gewoond. Een mooie kamer op de 
bovenste verdieping met nog twee andere 
kamers, waarvan een leeg stond en de 
andere bewoond werd door een meisje 
dat werkte in de Effenaar. Dat meisje 
had een vriendin die op zoek was naar 

“Dè Anthony Kiedis, 
zanger van de Red Hot 

Chili Peppers, in de 
Rochusbuurt.”

Sokken in de Rochusbuurt

Red Hot Chili Peppers eind jaren ‘80

een kamer en dat kwam goed uit want er 
was nog een kamer vrij. Dus die vriendin 
betrok de vrije kamer. Na verloop van 
tijd vonden Pim en de vriendin van 
het meisje dat in de Effenaar werkte, 
elkaar wel aardig en zo leerde Pim zijn 
aanstaande vrouw kennen.
Zoals in veel studentenhuizen was 
het toilet niet op de zolderetage maar 
een verdieping lager en op een vroege 
ochtend na cafébezoek, loopt Pim 
naar de zoldertrap die naar zijn kamer 
leidt. Nog in enig gepeins verzonken 
over een discussie in het café met een 
bezoeker over het gebruik van kippen- 
of  fazanten-veren in dartpijltjes, ziet 
hij twee geschoren blote benen met 
daartussen een enorme, gevulde sok naar 
beneden komen. 

Hij schrikt zich een ongeluk, richt zijn 
hoofd op naar boven en kijkt langs de 
sok recht in het langharige gezicht van 
Anthony Kiedis. De Anthony Kiedis, 
zanger van de Red Hot Chili Peppers, 
in een studentenhuis in de Rochusbuurt. 
Even later ziet Pim het meisje van de 
Effenaar haar hoofd om haar kamerdeur 
steken terwijl ze zegt: “Anthony darling, 
put your socks on. Otherwise you will 
scare my other roommates and besides 
it can be cold on the overloop”. Ja, want 
ze wist het woord voor overloop niet in 
het Engels. 

En Pim was erbij en onder de indruk, 
niet alleen van de ontmoeting met Kiedis, 
maar vooral van die enorme sok. Het is 
echt gebeurd. Kijk maar op internet. De 
Red Hot Chili Peppers traden op in de 
Effenaar op 18 februari 1988, https://
tinyurl.com/y3ggk764.

Ad

Schilderclub ‘t Akkertje in Stratum 
is door de Corona-perikelen 
jammer genoeg wat uitgedund. 
Daarom zijn we dringend op zoek 
naar nieuwe leden die onze club 
kunnen versterken.

We werken in een Corona 
veilige omgeving die geheel 

volgens de normen van het RIVM is 
ingericht. Tijdens het schilderen is 
er ondersteuning van een docent en 
belangrijker nog, we ondersteunen 
elkaar. De les wordt onderbroken 
met een gezellige pauze met een 
lekker kopje koffie of  thee, waarmee 
we elkaar ook op een andere manier 
kunnen leren kennen.
De kosten zijn € 29,50 per maand. Dat 
is inclusief  begeleiding, verfmaterialen 
en papier. Voor de kwasten dien 
je zelf  te zorgen. We komen elke 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00  
uur bij elkaar in Trefcentrum ‘t 
Akkertje aan de Heezerweg 452. Voor 
meer informatie kunt u terecht via 
dit mailadres: schilderclubakkertje@
gmail.com.

Ria van de Wiel

Schilderclub 
‘t Akkertje 
zoekt nieuwe 
leden

Helaas geen 
agenda, 

de Buut is 
tot nader 

order 
gesloten.

Op mijn 18e ging ik studeren en 
al snel daarna ging ik op kamers. 

Ik studeerde af  als psycholoog en ging 
werken in het noorden van het land. Daar 
studeerde ik verder tot GZ-psycholoog 
maar helaas werd ik na 10 jaar werken 
ziek. Ik werd zo ziek dat ik niet meer 
kon werken. Alles kostte eigenlijk meer 
energie dan ik had en alleen in mijn 
appartement werd ik daar niet echt 
gelukkig van natuurlijk. Gelukkig gloorde 
daar licht aan de horizon: ik kon terecht 
bij moeders pappot, die zich nog steeds 
in de vertrouwde Rochusbuurt bevond, 
inclusief  lieve knuffelkat. 
Sinds 2 jaar ben ik terug op mijn oude 
stek in de Willem van Hornestraat, al heb 
ik wel mijn eigen zolder appartement, 
want we zijn inmiddels volwassenen met 
behoefte aan een eigen leven. Na een 
uitgebreide zoektocht wat er met mij 
aan de hand was, bleek ik ME te hebben. 

Domweg 
gelukkig 
in de van 
Hornestraat
Ik ben opgegroeid in de 
Rochusbuurt. Als kind klom ik 
over de schuttingen, speelde op de 
bouwplaatsen in de Rochusstraat 
en verblijdde buurtbewoners met 
kattenkwaad (alsnog sorry voor 
degenen die mij nog kennen ;)). 

Mijn lichaam kan niet voldoende energie 
aanmaken en als ik over de grenzen 
ga van wat ik aankan, reageert mijn 
lichaam met een flinke toename van mijn 
klachten. Leven met deze ziekte is veel 
verliezen. Dus tel ik mijn zegeningen en 
probeer ik het leven zo leuk mogelijk te 
maken. Dat blijkt best goed te kunnen 
in de Rochusbuurt en ik laat jullie daar 
graag in delen in mijn columns.
Ik trap af  met de broertjes van Gestel, 
onze trouwe fietsenmakers wiens 
100-jarige bestaan ik nog mee heb 
gevierd en op wiens gevel het prachtige 
bord ‘hofleverancier’ prijkt. Daar waar 
mijn ouders mijn eerste kinderfiets voor 
mij kochten, kocht ik onlangs mijn eerste 
elektrische fiets. Na een keer proefrijden 
was ik verkocht en fietste de straat uit, 
broer van Gestel mij met voldoening 
nakijkend. 
Leven met mijn ziekte is veel verliezen, 
maar ook veel genieten van de kleinere 
dingen in het leven die eigenlijk groots 
zijn. Vandaag was het heerlijk zacht en 
zonnig en dat moest gevierd worden zo in 
het begin van november. Ik ben op mijn 
elektrische fiets naar het Genneperpark 
gefietst, heb een rustig bankje in de zon 
op gezocht en waande mij in Frankrijk. 

Gewoon daar, vlakbij mijn huis. Liggend 
op het bankje realiseerde ik me dat 
dit zo’n dag is dat het geluk binnen 
handbereik is: vandaag schijnt de zon 
en licht de zomer in mij op. Vandaag 
ben ik even domweg gelukkig in de van 
Hornestraat. 

Marijke 

Helaas. Deze keer geen gezellig 
praatje bij iemand in de wijk. 

Dat krijg je als je geen uitnodi-
ging ontvangt ;) Misschien de 

volgende keer? 
Stuur maar een uitnodiging naar 
rochusnieuws@gmail.com. Ik kom 
graag langs!         Kay

Komende winter worden de GFT-
containers minder vaak geleegd. 

Cure Afvalbeheer haalt nu om de 
twee weken de groenbakken op. In 

december, januari en februari komt Cure 
één keer in de vier weken langs om de 
containers te legen. Reden hiervoor is 
dat er in de wintermaanden veel minder 
tuinafval is. Kijk voor de meest actuele 
ophaaldata op: www.cure-afvalbeheer.nl.

AfvalkalenderOp bezoek bij 
… niemand
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WEETJES OVER DE NATUUR

* Kleurplaat *

KidsTalk
Wie ben je? 
Juul Lingmont
Hoe oud ben je? 
7 jaar
Wie zijn je ouders, 
zusjes of broertjes? 
Madée, papa 
Falco en mama 
Faike
Naar welke school 
en klas ga je? 
De 
Hasselbraam 
groep 4
Wat is je lievelings-
Les: 

•	 Zorg dat je vocht 
hebt, maakt niet uit  
in welke vorm.

•	 Neem een kompas 
mee, want een jungle 
is dicht begroeid, dus 
het is lastig om het 
van de zon af te  
laten hangen.

•	 Neem altijd een 
scherp mes mee om 
alle planten weg te 
hakken zodat je er 
een weg doorheen 
kan banen.

•	 Leg iets neer wat niet 
door een dier gedaan 
kan worden zodat je 
weet waar je heen 
gaat.

•	 Planten met witte 
en gele bessen zijn 
giftig! Niet eten dus, 
kijk uit!

1. De Blobvis, 
ookwel bekent 
als het lelijkste 
dier op aarde.

2. Reuzenpissebed, 
die is bijna een 
halve meter!!

3. Yeti krab, als 
we geen Yeti 
(verschrikkelijke 
sneeuwman) op 
het land vinden, 
dan maar in het 
water!

4. Zeevarken, hij 
lijkt niet eens 
op een varken, 
meer op de uiers 
van een koe met 
ogen.

5. Dwergzijde-
aapjes, die zijn 
heel klein en 
zooo schattig!!!

Dingen die je kunt 
eten uit de natuur

Estafette lezen
Eten:   
Pannenkoeken en frietjes
Vakantieland:
Zeeland
Snoep:             
Kauwgomlolly 
Kleur:
Goud
Dier:
Orka
Tv-programma: 
Pokémon
Waaraan heb je een hekel? 
Pesten
Wat zijn je hobby’s? 
Lezen
Voetballen
TV kijken
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Goede eigenschap is dat ik 
grappig ben
Slechte eigenschap is dat ik 
soms te boos word
Van welke muziek hou je? 
Goes Busters muziek
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Ja
Waarom? 
Omdat ik hier met Ian, 
Billy en Isis kan spelen
Wat wil je later worden? 
Bioloog
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Ian Tudor

Stappenplan om te 
overleven in de jungle

Misschien had je er nog niet 
over nagedacht; maar appel, 
aardbeien, banaan, manda-
rijnen en sinaasappel. Of noten. 
Walnoot is het makkelijkste te 
vinden. 
Je verwacht het niet maar je 
kan brandnetel eten en ook 
paardebloemen, madeliefjes, 
weegbree, hondsdraf en zeven-
blad dat is ‘n witte bloem. 

5 meest bizarre 
dieren!

Reuzenpissebed

Zeevarken

Dwergzijdeaapje

Madeliefje Zevenblad


