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Belgische filmcrew neemt de Buut over
Vorige maand hebben wij gedurende
veertien dagen televisieopnamen
gemaakt voor de BelgischNederlandse coproductie “De Club”
in Eindhoven.

W

ij streken voor niet minder
dan zes opnamedagen neer
in de Buut. Het buurthuis
fungeerde als studentenhuis voor onze
personages Charlie en Ziggy. Gedurende
de acht afleveringen zal onder meer hun

wel en wee gevolgd worden in hun strijd
om zwanger te worden.
Onze opnamen zijn uiteraard niet
ongezien voorbij kunnen gaan. Een
typische opstelling van spots, installaties
en cateringtafel incluis sierden de gevel
van jullie buurthuis.
Ook de bedrijvigheid van onze
medewerkers, wat soms op een mierennest lijkt, viel te bespeuren. Wat ons
betreft hebben wij alleen maar goede

herinneringen aan onze aanwezigheid
in de Rochusbuurt. Wij hebben kunnen
genieten van haar pracht maar vooral
van de uiterst sympathieke gastvrijheid.
Jullie kunnen oprecht trots zijn op de
aangename en gezellige sfeer die jullie
wijk uitstraalt.
Langs deze weg willen wij jullie dan ook
graag bedanken voor jullie medewerking
en vriendschap.
Jo Van Hende | Locatiemanager
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Handdoek en
ander ongemak
Handdoekje leggen, kent u die uitdrukking dames en heren?
vroeg de dikke man zichzelf af als ware hij dominee Gremdaat.
Handdoekje leggen. Niet alleen bedrijven doen het om extra
stroom te krijgen.

D

e aankondiging dat de
Buut enige tijd gebruikt
wordt als filmlocatie en
dat in de Hoefkestraat
deels een parkeerverbod zou gelden,
triggerde een aantal buurtgenoten tot het
verplaatsen van hun vervoersmiddelen
naar de bedreigde parkeerplaatsen
van buurtgenoten die niet onder het
parkeerverbod vielen. En die daar direct
tegenmaatregelen voor namen. Zoals het
plaatsen van rood-witte linten, stoelen,
afvalcontainers. Dit alles om hun geliefde
parkeerplekje maar te beschermen. Het
alternatief bij de Jumbo (betaald en wel)
was voor de tijdelijke parkeerplaatslozen
niet aantrekkelijk genoeg. Hoewel ze wel
voor een traytje bier de gang naar de
Jumbo graag maken.
Boze boeren, Max Verstappen na-apers
op de Geldropseweg en vuilniszakken
van expats bij de zuil . Ja, ik weet het.
Het mag niet van de deugdmensen maar
de dikke man is ook maar een mens. Er
zit toch wel heel veel curry in die zakken
en er komt geen maaltijd van Knorr aan
te pas.
Ach, zeggen sommige buurtgenoten. Als
je je druk maakt daarover, ga er dan bij
staan! Wij maken gewoon een melding
met de Melding App. Super handig
hoor en probleem opgelost. Ja, wat zou
je anders kunnen doen met de Melding
App! En dan die boeren. Daar wordt
de dikke man helemaal confuus van.
Hoeveel Rochusbuurt bewoners zouden
sympathie hebben voor deze boeren en
hun blokkeeracties? Nou dacht de dikke

man, dat zou best weleens een aanzienlijk
deel kunnen zijn. Immers er zijn nogal
wat buurtgenoten die graag van de
Rochusbuurt een dorpje willen maken,
al dan niet met de Melding App. Zeg
maar een leuk boerenplattelandsdorpje
zoals bijvoorbeeld Bladel. Maar dan
wel zonder de stank van varkens en
uitgereden koeienmest. Want dat stinkt
enorm wist de dikke man als hij wel
eens met mevrouw dikke man daar
in de natuur ging wandelen. Nou ja,
natuur. Het is er groen. Veel groene
raaigrasvelden. Mooi groen. Groene
ellende dus. Met gevolg dat de dikke man
in transitie is. In transitie, denk u nu? Ja,
dat is hij. Van dikke man naar boze man.
Ik ben in transitie riep de dikke man
naar mevrouw dikke man. Maak je niet
zo druk zegt mevrouw dikke man. Niet
goed voor je gezondheid en die transitie,
wat gaat die wel niet kosten? Wordt dat
vergoed door de zorgverzekering?
Geen idee, antwoordt de dikke man.
Misschien is een Sanibroyeur ook een
oplossing, roept hij naar mevrouw dikke
man. Dat had hij gehoord op de radio.
In die reclame zegt een man op vrolijke,
zangerige toon: Achter elke deur een
Sanibroyeur. Gewoon alle shit vermalen
en tegen de zwaartekracht in verplaatsen
naar.. Ja naar wat? Je buren, de boeren,
de media? Tijd voor vakantie denkt de
boze dikke man en misschien is die
transitie toch geen goed idee. Kost wel
veel geld zag hij op de website van zijn
zorgverzekering. Nog maar een nachtje
over slapen.
De dikke man

Foto: Yolande Voskes

FIN DE LA
SAISON:
Buut, Borrel
en Barbecue
Veel buurtbewoners wisten de
afgelopen maanden op vrijdag
de Buut te vinden voor een
borrel of een bordje met
(h)eerlijk eten.

L

asagne, nasi, stoofvlees, paella,
boeuf bourguignon en kip,
patat en appelmoes, een greep
uit de maaltijden die de afgelopen tijd
geserveerd werden. Soms was er een
gastkok maar meestal waren wij zelf in
de keuken te vinden.
Vrijdag 15 juli was de laatste Buut Borrel
en Bordje voor de vakantie, FIN DE LA
SAISON! Dit keer geen bordje maar een
barbecue! Omdat goed barbecueën een
kunst op zich is en we het leuk vonden als
er wat meer mensen konden aansluiten
zochten we versterking bij een paar

ervaren barbecue-ers. En die vonden
we in Rien en Mario, uit aangrenzende
buurten. Sterker nog al gauw kwamen
ze met de mededeling dat zij het wel
zouden regelen; een boodschappenlijstje
zouden ze tijdig op sturen. Verder was
het een kwestie van genoeg barbecues
bij elkaar verzamelen, dit lukte met dank
aan Maurice, Leon, Michiel en Bert.
Het werd een heerlijke Griekse barbecue
met keftedes, kip, tzatziki, griekse salade
en pita brood. De veertig gasten vonden
een plekje aan de lange tafels op straat
of genoten binnen van een drankje, een
hapje en leuke gesprekken. Het was een
goede afsluiter en nu is het tijd om te
gaan genieten van vakantie.
De Buut is van 25 juli tot 4 september
gesloten maar daarna kan iedereen op
vrijdag weer terecht voor een borrel
en een bordje. Lijkt het je leuk om een
keer te koken (met eventueel hulp van
de chef-kok en sous chef)? Laat het dan
vooral weten door een mail te sturen
naar rochusbuurthuis@gmail.com.
Het menu voor september kun je eind
augustus weer vinden op onze website:
www.debuut-rochusbuurt.nl.
Fijne vakantie en tot in september!
Groeten, Yolande & Frank
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‘Een mens is pas vergeten, als zijn
naam vergeten is’
Struikelstenen als herinnering aan het verleden
Het is je zeker opgevallen dat
er op verschillende plekken
in onze wijk zogenaamde
struikelstenen zijn geplaatst.
Deze stenen zijn er om ons
te helpen de Holocaust in
de afgelopen eeuw niet te
vergeten.

T

ijdens de dictatuur van de
Nazi’s in Duitsland en de
bezette gebieden zijn immers
miljoenen joden – meestal in
concentratiekampen – door de Nazi’s
vermoord. Het exacte aantal Joden dat
in die tijd is vermoord, zal wellicht nooit
bekend worden. Tussen de 5,6 en 6,3
miljoen aldus schattingen.
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is
begin van de jaren 90 van de afgelopen
eeuw begonnen met een project om
de deportatie trajecten van Sinti en
Roma te laten zien. Hierbij kwam hij
tot de ontdekking dat veel mensen er
helemaal niet bij stilstaan dat ook uit hun
omgeving mensen zijn vermoord. Dat
was voor hem de aanleiding om te laten
zien waar deze mensen in de stad hebben
geleefd.
Door de struikelstenen worden alle
slachtoffers van de Nazi’s herdacht. En
de moordmachine van de Nazi’s kende
veel slachtoffers: niet alleen Joden,
maar ook Sinti en Roma, politieke
tegenstanders, mensen met bepaalde
geloofsovertuigingen zoals Getuigen
Jehovah’s, mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking of
mensen vanwege hun seksuele voorkeur
of huidskleur. En ga zo maar door.
‘Een mens is pas vergeten, als zijn naam
vergeten is.’ Deze zin uit de Talmoed
was de leidraad van dit project van

Gunter Demnig. Inmiddels zijn deze
‘Stolpersteine’ in veel Europese landen
te vinden, ook in Nederland. Meer over
Gunter Demnig en de ‘Stolpersteine’
lees je hier: www.stolpersteine.eu/en/
home/.
Struikelstenen in Eindhoven
In Eindhoven kun je bijvoorbeeld bij
de Grote Beek struikelstenen zien. En
stilstaan bij deze herinnering aan 24
joodse patiënten van het toenmalige
gesticht. Meestal is het de familie van de
slachtoffers die een struikelsteen bij de
gemeente aanvraagt. De gemeente zorgt
dan na een dergelijke aanvraag, soms
in overleg met Stichting 18 September,

“Elisabeth KleinkramerCohen was nog geen 23
jaar oud toen zij en haar
man werden opgepakt
door de duitsers.”
voor het plaatsen van de struikelstenen.
In andere steden in Nederland is dat
soms anders geregeld.
In Eindhoven was Bert Jans initiatiefnemer voor de struikelstenen. Dit deed
hij samen met Phocas Kroon (die dit
voorjaar overleden is) die het boek “De
joodse gemeenschap van Eindhoven
1940-1945)” geschreven had. Wil je
meer weten hierover? Op de website
www.struikelehv.nl vind je nog veel meer
informatie over dit unieke initiatief
om het verleden in leven te houden
zodat we deze vreselijke gebeurtenissen
altijd blijven herinneren. En met de
bijbehorende app (stolpersteine.app)
kun je de bijna 11.000 struikelstenen in
265 steden opsporen.

Struikelstenen in de Rochusbuurt
Nu zijn er in mei van dit jaar op het Hertog
Hendrik van Brabantplein vernieuwde
struikelstenen bij het huis met nummer
6 geplaatst omdat de vorige versie
fouten omtrent de sterfdata bevatte.
Wist je dat er in Eindhoven maar liefst
274 struikelstenen zijn geplaatst, ook
in onze wijk (zie ook ‘Oog voor detail’
elders in deze uitgave). Tot deze mensen
die uit Eindhoven zijn gedeporteerd en
vermoord, horen ook Ruben Salomon
Kleinkramer en zijn echtgenote Elisabeth
Helena Kleinkramer-Cohen. Wie waren
het eigenlijk?
Op de website www.struikelehv.nl/
eindhovense-struikelstenen/ vind je een
antwoord:
“Ruben Salomon Kleinkramer wordt
op 18 oktober 1903 in Strijen geboren.
Elisabeth Helena Cohen wordt op 18
december 1910 in Rotterdam geboren.
Ruben en Elisabeth verhuizen in 1937
vanuit Rotterdam naar Eindhoven. Ze
krijgen twee dochters: Rosy Sophia,
geboren in 1938, en Salomé, geboren
in 1941. Ruben is scheikundig ingenieur
en apotheker en heeft de Woenselse
apotheek aan de Hemelrijken opgericht.
Zijn vrouw Elisabeth is opgeleid als
logopediste. In 1942 besluiten Ruben
en Elisabeth onder te duiken. Ze vinden
een plek in Drunen. De twee kinderen
worden bij een neef ondergebracht
in Leiden. Deze neef is half-joods en
getrouwd met een niet-joodse vrouw. Een
veilig adres dus. Als de onderduikgever
in Drunen steeds meer geld eist van het
echtpaar Kleinkramer, besluiten Ruben
en Elisabeth een nieuw onderduikadres
te zoeken. Nog voordat ze hierin
slagen, worden zij verraden en op 25
januari 1943 door de politie opgepakt.
Op 6 februari 1943 komen Ruben en
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Elisabeth in Westerbork aan. Ruben en
zijn vrouw Elisabeth zijn op 9 februari
1943 naar Auschwitz gedeporteerd.
Elisabeth Kleinkamer-Cohen wordt op
24 februari 1943 vermoord. Haar man
Ruben overlijdt enkele dagen eerder op
20 februari 1943 in Auschwitz aan de
gevolgen van medische experimenten.
Hun twee dochters overleven de oorlog.”
Geboren in 1903 en 1910... Hun eerste
dochter geboren in 1938... Dat zet me
aan het denken: ik heb een grootvader die
ook is geboren in 1903, een grootmoeder
die is geboren in 1908 en mijn moeder
is - net zoals Rosy - geboren in 1938.
Ruben en Elisabeth maar ook Werner
en Hildegard (mijn grootouders) waren
allemaal jonge mensen in de jaren 30
die van hun leven wilden genieten en
een gezin wilden stichten. Maar terwijl
mijn moeder opgroeide in een gehucht
nabij de stad Eisleben moest de joodse
Rosy zonder haar ouders onderduiken.
En terwijl mijn grootouders probeerden
om hun eigen gezin te beschermen, werd
Ruben en Elisabeth deze mogelijkheid
ontnomen. Elisabeth was nog geen 23
jaar oud toen zij en haar man werden
opgepakt door de Duitsers. Op 9 februari
1943 moesten ze dan in Westerbork aan
de dagen durende treinrit beginnen...
met eindbestemming Auschwitz.
Welke ontberingen hebben Ruben en
Elisabeth tijdens deze reis moeten
doorstaan? Het was immers een treinreis
in eenvoudige goederenwagons. In
februari! We kunnen maar gissen. Binnen
een paar dagen is een gezonde man als
Ruben dan op 20 februari ten gevolge
van mishandelingen en ontberingen
overleden. Of hij Elisabeth nog heeft
mogen spreken? Hoe hebben de twee
na amper 5 jaar huwelijk afscheid van
elkaar kunnen nemen? Helemaal niet
ben ik bang. Al 4 dagen na het overlijden
van Ruben stierf ook Elisabeth aan de
gevolgen van haar gevangenschap. Zij
kunnen niets meer tegen ons zeggen
maar de struikelstenen op het Hertog
Hendrik van Brabantplein nummer 6
vertellen ons hun verhaal. We moeten
wel even de tijd nemen en luisteren.
Kay

zingeving bij verlies en verandering

meer in verbinding
met jezelf en anderen

Arnie van Vegchel
Systemisch rouw therapeut
06 - 83 84 93 07
lichtbijverlies.nl

onderhoud
•• onderhoud
APK-keuring
•• APK-keuring
schadeherstel
•• schadeherstel
banden
•• banden
in-en verkoop
verkooppersonenwagens
personenwagens
•• in-en
airco-service
•• airco-service
Heezerweg77a
77a
Heezerweg
5614 HB
HBEindhoven
Eindhoven
5614
tel:040-2112595
040-2112595
tel:
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Oog voor Detail
Ken je onze wijk? Bepaalde
gebouwen weet je natuurlijk te
vinden, bijvoorbeeld De Buut.
Maar hoeveel oog voor detail heb je
eigenlijk?

W

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

Nieuwe
struikelstenen
ter
nagedachtenis
aan Ruben en
Elisabeth
Op 19 mei zijn voor onze woning
aan het Hertog Hendrik van
Brabantplein twee nieuwe
struikelstenen gelegd. De
struikelstenen die er lagen, hadden
een verkeerde datum waarop de
toenmalige bewoners, het joodse
echtpaar Kleinkramer-Cohen,
vermoord zijn door de Duitsers in de
Tweede Wereldoorlog.

B

ij de onthulling waren behoorlijk
wat mensen aanwezig, waaronder
beide dochters (nu 83 en 80 jaar)
van het echtpaar en de kleindochter.
Verder mensen van de stichting 18
september, de joodse vereniging in
Eindhoven, een rabbijn, buurtbewoners
en de media met 040tv en het Eindhovens
Dagblad. Van de onthulling zelf is op de
website van 040tv de korte reportage te
vinden.

De nieuwe toen nog te plaatsen struikelstenen

In maart dit jaar, dus een aantal maanden
voor de onthulling werd er aangebeld bij
ons huis en bleek het de kleindochter
van het echtpaar Kleinkramer-Cohen
en de dochter van de toen 3,5 jarige
Rosy te zijn. Zij vertelde ons dat de
struikelstenen haar opa en oma betroffen
en dat die stenen binnenkort vervangen
zouden worden. Zelf is de kleindochter
nu actief om op scholen de jeugd te
vertellen over de struikelstenen en het
verhaal dat er achter zit. Haar moeder
Rosy is de oudste van de twee zussen
en is in de 2e wereldoorlog op 3,5 jarige
leeftijd ondergedoken samen met haar
zusje van toen een half jaar.
Dat betekende dat zij naar Rotterdam
zijn gebracht en daar door een ander
echtpaar zijn opgevoed. Zoals de jongste
zus Mettie zegt ‘Je kinderen weggeven
is een handeling van grote liefde, en die
getuigd van enorme moed, zelfopoffering
en wijsheid’. De Woensele apotheek aan
het Hemelrijken van Kleinkramer was
intussen gedwongen overgedragen aan
een zaakwaarnemer. Het apothekers
pand bestaat overigens niet meer. Vader
en moeder Kleinkramer-Cohen zijn
vervolgens in Drunen ondergedoken
waar zij zijn verraden, opgepakt en
uiteindelijk in Auschwitz vermoord.
In maart was de vraag van de
kleindochter of zij met haar moeder
ons en haar ouderlijk huis mocht
bezoeken. Haar moeder woont intussen

Foto’s: Fulco Verheul

sinds 1999 in Israël maar zou in april
en mei in Nederland zijn. Uiteindelijk
hebben we op een zondag begin mei
Rosy Kleinkramer en haar kleindochter
ontvangen bij ons thuis. Het was een
leuk bezoek en veel minder emotioneel
voor Rosy dan ik vooraf gedacht had.
Bij de rondgang door ons huis kon
ze zich helaas niets meer herinneren.
Waarschijnlijk is 3,5 jaar te jong om je
iets te herinneren en daarnaast is ons
huis compleet anders dan toen door
een verbouwing en inrichting. Wel was
ze heel dankbaar naar ons toe en wij
vonden het fijn dat we met dit bezoek
iets konden betekenen.
Ter nagedachtenis aan haar ouders heeft
ze rozen gelegd bij de struikelstenen (met
verkeerde datum). Wij zouden de datum
waarop de nieuwe struikelstenen gelegd
zouden worden nog te horen krijgen
en dat zou hopelijk voor eind mei zijn,
want dan zou Rosy Kleinkramer weer
terugreizen naar Israël.
Uiteindelijk werd het dus 19 mei voor
het leggen van de nieuwe struikelstenen.
De jongste zus hebben we die dag ook
ontvangen in ons huis en voor haar
gold hetzelfde als voor Rosy, geen
herinneringen maar wel dankbaar. De
nieuwe struikelstenen liggen er mooi
blinkend bij maar representeren een
donkere periode in de geschiedenis van
ons huis.
Fulco Verheul
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Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken.
Foto 1: Hoefkestraat 25 | Foto 2: St Rochusstraat 29 | Foto 3: Hertog Hendrik van Brabantplein 6 | Foto 4: Stratumsedijk 59.
Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer nieuwe plekken voor je klaar om je
wijk te leren kennen en te ontdekken. Tot dan!

De dochters van het echtpaar Kleinkramer
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Reuring in de van Hornestraat
Marijke (42) schrijft
over haar leven met een
chronische ziekte (ME).
Oorspronkelijk opgegroeid
in de Rochusbuurt is ze na
jaren weer terugverhuisd toen
ze ziek werd. Ze huurt het
zolderappartement van haar
moeder die al die jaren trouw
in de buurt is blijven wonen.

E

r gebeurt nogal eens iets
in onze braaf ogende van
Hornestraat. Temidden van
onze boomtuintjes en een
stukje zorgen voor de straat en elkaar,
roert het duister af en toe zijn staart. Zo
was er ruim een jaar geleden een politie
inval in één van de appartementen in onze
straat. Een grote hoeveelheid softdrugs
werd gevonden waarna het appartement
5 maanden afgesloten werd. Niet zo heel
lang geleden waaide bij een flinke storm
de boom van onze overburen om. En
recent werd er ingebroken bij één van
onze straatgenoten.
Bij al deze gebeurtenissen ben ik
uiteraard te vinden in onze straat met
verschillende redenen. Bij de inbraak
ging ik even langs bij onze straatgenoot
om haar een hart onder de riem te
steken. Bij de omgewaaide boom ging
ik er voor de grap onder liggen als
‘lijk’. De foto leek zo echt dat ik ‘m
niet in de straatapp durfde te zetten als
grap. Over de inval in het appartement
hoorde ik van straatgenoten toen ik
door de straat liep. Dat is eigenlijk de
plek waar buurtgenoten mij het meeste
tegenkomen: op straat.

Ik kan mij voorstellen dat ik daar een
hele levendige indruk maak: ik lig zo’n 20
uur per dag op bed en bank dus ben blij
dat ik weer even op mijn benen kan staan
en naar buiten kan. Enthousiast loop ik
daar dan rond. Even ‘niet ziek’, even
lekker buiten. Als ik iemand tegenkom
is dat helemaal gezellig want mijn bed
en bank liggen weliswaar lekker maar ze
zijn helaas niet zo spraakzaam. Niet dat
ik daar veel energie voor zou hebben,
maar als sociaal wezen mis ik het face to
face contact.
Wat ook in mijn enthousiasme helpt is
dat bij ME het zenuwstelsel overactief
is. Mijn lichaam is daardoor overactief,
hetgeen overgoten wordt door een sausje
van mijn ADHD en levenslustige aard.
Dubbelop pret dus en dat verhult het
flinke gebrek aan energie. Ik vind dat niet
erg want ik voel me liever even levendig
dan ziek. Maar daarover mijmerend kan
ik me wel voorstellen dat dat mensen op
het verkeerde been kan zetten. Het is
wat ik vaker hoor van mensen die ME
hebben: anderen zien niet hoe ziek ze
zijn.
Wat het nog extra verwarrend kan maken
is dat het mogelijk is om je belastbaarheid
tijdelijk op te rekken. Voor ieder mens
geldt: overbelast je jezelf dan maakt je
lichaam adrenaline aan. Je weet wel,
die stof waar je zo lekker op door kan
stuiteren als je stress hebt zodat je het
nog even vol kan houden. Pas als je
tot rust komt, ga je voelen dat je op
de reserves heb ingeteerd. In het geval
van ME produceert het lichaam al snel
een adrenalinegolf waar menig surfer
jaloers op zou zijn. Zo kan je dus nog
best wat fake energie produceren. Ik
maak af en toe bewust gebruik van die
adrenalinegolf. Af en toe moet ik gewoon
even ontsnappen uit mijn vissenkom
om mentaal gezond te blijven. Op de
adrenaline lijk ik dan ineens best wat te
kunnen. Daarna komt echter de rekening

van het achterstallige onderhoud: samen
met de moeheid komt de PEM eruit,
oftewel: de Post Exertional Malaise,
oftewel: de opvlamming van de ziekte na
te veel inspanning.
Op het moment dat ik in die adrenalinegolf zit valt het mensen soms wel op dat
ik wat druk ben. Het is echter lang niet
altijd te zien, want tijdens mijn leven heb
ik regelmatig kritiek gekregen op mijn
drukke gedrag waardoor ik mij eigen
heb gemaakt om rustig over te komen,
ook als ik dat niet ben. En soms weet
ik het zelf ook gewoon niet: sta ik op
standje adrenaline of ben ik gewoon
mijn levendige zelf ?
Wat ik echt tof vind aan onze straat is
hoeveel begrip er is voor onze chronisch
zieke medemens. Er is ook oprechte
interesse in elkaars verhaal. Wellicht
helpt daar ook in mee dat ik niet de enige
ben die chronisch ziek is, ziek is geweest
of een chronische aandoening heeft.
Als je de cijfers opzoekt vind je dat de
helft van de Nederlanders minstens één
chronische ziekte heeft. Schokerend
veel en tegelijkertijd ben ik dus zo
ongeveer normaal met mijn chronische
ziekte. Waar mijn ziekte in mijn geval
niet zo normaal in is, is dat deze sterk
invaliderend is. En dat is natuurlijk diep
triest. Maar gelukkig staat dat niet altijd
voorop, als ik door onze straat loop ben
ik even bijna gezond en dat is fijn. Lieve
buurtgenoten dank voor het begrip en
dank voor dat ik op straat gewoon even
gezellig mijn levenslustige zelf kan zijn,
met of zonder adrenaline.

P.S.
Mochten er mensen zijn die mijn ziekte
veel op Long Covid vinden lijken: dat
klopt, een reëel deel van de mensen met
Long Covid ontwikkelt helaas ME. ME
ontstaat namelijk in de meeste gevallen
na een virus- of bacteriële infectie.

Data geeft
gemeente
inzicht in
leefbaarheid
van onze
buurt
Dagelijks heb ik met
gemeenten te maken en weet
ik vanuit mijn rol bij een
adviesbureau in openbare
verlichting hoe belangrijk data
is en vooral hoe belangrijk het
gaat worden voor gemeenten.
Daarom dit stukje over twee
apps die voor de gemeente
Eindhoven erg belangrijk
zijn om de leefbaarheid te
monitoren en zo nodig actie te
ondernemen. De BuitenBeter
app en de Woonoverlast app.

W

aarom vindt de gemeente
het belangrijk om gebruik te
maken van data via dit soort
platformen? In een stad als de onze is
het ondoenlijk om als gemeente elke
dag iedere wijk of buurt af te gaan en te
bepalen wat er nodig is. Straten, pleinen,
speeltuinen, parken, straatverlichting
en noem zo maar op, worden op basis
van
zogenoemde
‘Beheerplannen’
periodiek gecontroleerd of gaan op
de schop. Voor straatverlichting is dat
bijvoorbeeld elke 20 jaar en een speeltuin
moet jaarlijks gecontroleerd worden op
basis van een NEN-keuring. Zo gaat dat
voor vrijwel alles in de buitenruimte en
elke gemeente gaat daarbij uit van een
ideale situatie. Nu weten we allemaal
dat die niet bestaat en dat een straat
eerder verzakt omdat het riool stuk is,
na de jaarwisseling de prullenbakken
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BuitenBeter app

Woonoverlast app

opgeblazen zijn of omdat iemand het
lastig vond om achteruit in te parkeren
en de lantaarnpaal in een hoek van 20
graden heeft gezet. Dit soort meldingen
openbare ruimte (MOR in jargon) kent
elke gemeente en daarvoor wordt door
Eindhoven de BuitenBeter app ingezet.
Meldingen die hier op binnen komen
worden zeer voortvarend opgepakt en
er staat doorgaans de eerstvolgende
werkdag al iemand namens de gemeente
om het op te lossen.

Beide apps bieden de gemeente ook de
kans om analyses te maken en te zien
in hoeverre een probleem zich meer
voordoet in onze buurt ten opzichte
van andere wijken of het gemiddelde in
Eindhoven. Die mogelijkheid daartoe
valt en staat dan als vanzelfsprekend
weer met de input vanuit ons als
bewoners van deze mooie buurt. Als
er geen meldingen worden gedaan dan
is er ook geen probleem. Dat resoneert
ook door in hoe de gemeente naar onze
buurt kijkt.
De laatste jaren geen of nauwelijks
klachten over parkeerhinder, geluidsoverlast of vuil? Dan gaat dat best goed
in die wijk en is de leefbaarheid goed.
Dan kan er wat dat aangaat nog wel een
portiekflatje bij in plaats van 3 woningen
in het midden of hogere segment. Nu
zal dat uiteraard niet de doorslaggevende
factor zijn maar het zal zeker meewegen
in beslissingen. Het kan bijvoorbeeld
ook het verschil maken of de straat wel
of niet opnieuw bestraat moet worden.
‘Waren er meldingen van slecht wegdek
of viel het wel mee en schuiven we die
door naar volgend jaar?’ De speeltuin
voorzien van nieuw zand? ‘Nee, hoeft
niet er zijn geen meldingen dat het vies
is’.

In een stad als de onze kennen we
natuurlijk ook nog andere problemen die
verder gaan dan een losse stoeptegel of
uitgevallen lantaarnpaal. Denk dan aan
overlast door drank of drugsgebruikers,
geluidsoverlast van dieren of buren maar
ook asociaal parkeergedrag of vuil en
stank. Dat zijn zaken die de leefbaarheid
van onze wijk bepalen maar die ook
lastig te vangen zijn of eenvoudig te
verhelpen. Hiervoor zal er in veel gevallen
eerst een goed dossier moeten zijn.
Wooninc of de gemeente kan namelijk
juridisch of procedureel niet veel met
een e-mail “dat het nu al de zoveelste
keer is”. Om dit handen en voeten te
geven is er de Woonoverlast app. Die
helpt de politie, gebiedscoördinatoren,
Woningbouwverengingen, etc. om
inzicht te krijgen hoe het er in een
wijk aan toe gaat. Ook staan er tips en
adviezen in hoe je om kunt gaan met
bepaalde problemen. Bijvoorbeeld bij
“standje burenruzie” van iemands radio.
Je kunt namelijk vaak zelf eerst iets doen
voordat je de hulp inschakelt van de
gemeente of politie.

Mijn advies is om beide apps op je
telefoon te zetten en actief te gebruiken.
Op die manier help je de buurt mooi
te houden en geef je de gemeente de
gelegenheid om zaken op te lossen en de
leefbaarheid van de buurt te monitoren.
Niels van ‘t Hof
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Het mondzorg team

Foto’s: Karen en Maaike

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit
+ Tandarts voor algemene tandheelkunde
+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit
+ Tandtechnicus reparatie kunstgebit, kronen en bruggen

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten
van uw [nieuwe] kunstgebit.

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

Al ruim 40 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier

Ik sta voor de voordeur van
de prachtige Blauwververij.
De stokrozen wuiven met
het zomerse briesje mee.
Vanmiddag nog stond ik hier
om een envelop af te leveren,
nu mag ik naar binnen om me
aan te sluiten bij de rest van de
gasten.

Running
Dinner
Duizend
en één
nacht

I

k word hartelijk ontvangen in de
tuin, en onder het genot van een
bubbeltje genieten we van het
mooie weer. De tafel is gedekt
met een mooie schaal vol lekkers.
Couscoussalade met heerlijke kruiden
en granaatappel, gevulde wijnbladeren,
houmous, lekke dips, olijven, gegrilde
groenten en Libanees brood. Wat een
genot om naar te kijken, en wat een palet
aan geuren en smaken.
En hoe fijn om elkaar weer te kunnen
ontmoeten, de buurtgenoten die je de

afgelopen jaren toch echt veel minder
tegenkwam. Na een uur waren we nog
lang niet uitgesproken, maar er moest
gewerkt worden. Het hoofdgerecht was
bij mij thuis en de gasten dienden zich
aan. Weer een heerlijk clubje! En zelfs
in deze zeldzame zomerse editie zaten
mensen die voor het eerst meededen,
leuk om te zien hoe ze verrast werden
door dit evenement.
Twee jaar lang moesten we Running
Dinner voorbij laten gaan, we hebben
echt ons best gedaan. We hadden
in november zelfs een record aantal
inschrijvingen. Deze zomereditie was
een gok, veel mensen hebben het erg
druk. Mooi om te zien dat we dan toch
37 buurtbewoners enthousiast kregen
om in ieder geval van één Running
Dinner verzekerd te zijn.
Na het desert met heerlijke baklava
en pistache-ijs (in goed gezelschap!)
verplaatsten we ons naar de Buut. De
tuin van de Buut was omgetoverd tot een

zomers sprookje. 1001 lichtjes hingen
tussen de rozen en de druiven. Alibaba
stond in vol ornaat te dansen en de sfeer
zat er goed in. De gesprekken gingen
eerst over het verloop van de avond, de
smaaksensaties en de meest grappige
verhalen kwamen voorbij. Zo wist één
van onze buurtbewoners het thema
1001 nacht met een Duits sprookje
om te buigen tot een Oktoberfest. De
Bottleshop deed als vanouds goede zaken
en er bleek zaterdag geen granaatappel
meer te vinden te zijn.
Het blijft bijzonder om te zien hoe
wij samen de buurt levendig houden,
eigenzinnig, creatief (én culinair). Super
sociaal, zonder sociale controle. Wat een
genot om dit steeds weer te ervaren.
Met een warm gevoel ging ik naar huis.
Tevreden en voldaan. Vol inspiratie voor
de volgende editie!
Maaike
Volgende Running Dinner:
5 november 2022

Geldropseweg 105

Tel. 040-211 18 65

5611 SE Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl

info@audiotvcentrum.nl
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Hecht u grote waarde aan een veilige en warme omgeving, waarin uw kind met plezier kan ontdekken,
leren en spelen met andere kinderen? Vindt u het belangrijk dat enthousiaste en deskundige pedagogisch
medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook
structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kinderdagverblijf de Droomwereld
in Eindhoven de juiste keuze!

Graag zijn wij een tweede thuis voor uw kind!
Ons kindercentrum biedt drie vormen van

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons

kinderopvang: dagopvang, peuteropvang

bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96.

(peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.dedroomwereld.nl

Foto van de moestuin in de speeltuin: Niek Storms

BBQ spiesjes met halloumi en
kruidenolie uit de eigen Rochusmoestuin!
We zitten midden in de zomer
en dat betekend dat de BBQ
weer regelmatig uit de schuur
komt. Lekker buiten grillen
onder het genot van een goed
glas wijn of een fris glas bier.
Eten van de BBQ wordt vaak
geassocieerd met veel en grote
stukken vlees.

N

iet geheel onterecht, want
de BBQ leent zich hier nu
eenmaal uitstekend voor het
bereiden van een mooie steak of perfect
gegaarde hamburger. Als je in een warme
week echter voor de zoveelste dag op
rij geen zin hebt om de keuken in te
duiken, is het ook wel fijn om een lekker
vegetarisch alternatief te hebben.
Een mooi voorbeeld van een alternatief
voor vlees op de BBQ is halloumi.

Deze stevige kaas smelt niet en krijgt
bij bereiding op de BBQ een heerlijke
krokante bite. Je kunt echt alle kanten op
met halloumi. Ik vond een simpel recept
van halloumi spiesen met kruidenolie.
Super snel en simpel, want dat blijft toch
wel een voorwaarde voor een BBQ bij
warm weer.
Voor de kruiden loop ik altijd even naar
de moestuin in de Rochus speeltuin.
Wisten jullie dat hier de lekkerste kruiden
groeien? Je vindt er tijm, rozemarijn,
salie, munt, oregano en dan ben ik vast
nog iets vergeten. Als je verse kruiden
nodig hebt dan breng gerust eens een
bezoekje aan de moestuin en neem een
paar takjes of blaadjes mee.
Bon appetit, Niek
Ingrediënten voor 4 spiesen
• 200 gram halloumi
• 1/2 rode paprika
• 1/2 courgette

•

•
•
•

Een hand vol groene kruiden,
bijvoorbeeld munt, peterselie en
oregano
1 limoen
Olijfolie
Peper en zout

De bereiding
1. Snijd de halloumi, paprika en
courgette elk in 8 blokjes. Zorg
voor een mooie bereiding dat de
blokjes hetzelfde formaat hebben.
2. Rijg de halloumi, paprika en
courgette om en om op 4 spiesjes.
3. Besprenkel met olijfolie, peper en
zout en rooster op de barbecue aan
alle kanten.
4. Pureer intussen de (geplukte)
kruiden met een paar eetlepels
olijfolie tot een groene olie. Breng
op smaak met peper, zout en
limoensap en -rasp.
5. Serveer de spiesjes warm met de
groene kruidenolie er overheen.

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

Dinsdag t/m Zaterdag

BOBLINE
hair & beauty

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

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur
vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur
www.boblinehairandbeauty.nl
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Afvalkalender
Rochusbuurt &
St. Jorislaan

QR codes
met buurt
historie
Scan deze QR codes om het
werk van Paul Veltman - maker
van deze films en bewoner van
de Rochusbuurt sinds 1974 - te
kunnen bekijken. Overigens is
hij in het bezit van een archief
periode 1975-2006. Dus mocht
je meer willen weten, gegevens
zijn bekend bij de Redactie.
Bedankt voor je leuke bijdrage
aan het Rochusnieuws Paul!

75 jaar bevrijding Eindhoven

Kijk voor de meest actuele ophaaldata
op: www.cure-afvalbeheer.nl of
download de Cure app.
Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
19 juli | 2, 16 en 30 augustus

Bewoners in het Prehistorisch dorp

Rochusbuurt (donderdag):
28 juli | 11 en 25 augustus
Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
26 juli | 9 en 23 augustus
Rochusbuurt (donderdag):
21 juli | 4 en 18 augustus
Ophalen oud papier (woensdag):
20 juli | 3, 17 en 31 augustus

Rondje Rochusbuurt

Joriskerk

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

Aanleveren
Kopij
Rochusbuurt op 8 mm film 1975

Stadswandelpark

In september verschijnt nr. 188 van
deze buurtkrant!

H

eeft u daarvoor kopij, leuke tips of
mooie foto’s? Of moet er iets van
uw hart? Wij ontvangen het heel graag.

Onze Geldropseweg (2022)

Een bericht uit de Rochusbuurt 1978

U kunt uw bijdrage tot en met
vrijdag 9 september mailen aan de
redactie: rochusnieuws@gmail.com of
geef de bijdrage af bij Hoefkestraat 12.
De Redactie

Kamperen in Schildertip
de speeltuin van een
buurtgenoot
Na het succes van vorig jaar,
wordt wederom in onze speeltuin
de Rochusbuurt Camping
georganiseerd!

H

et laatste weekend van
de grote vakantie opent
de kleinste en gezelligste
camping van Eindhoven opnieuw haar
deuren voor buurtbewoners!
Ervaar een unieke nacht onder de
sterren in het groenste stukje van de
Rochusbuurt. Een simpel avondeten en
een gezellig ontbijtje voor de kinderen
worden door de camping verzorgd.
Ook marshmallows roosteren en ranja
is inbegrepen. Er zijn geen kosten
verbonden aan de camping. Het
kampeerterrein opent op vrijdag 2
september (bij goed weer) om 16.00
uur de poorten tot ongeveer 11.00 uur
de volgende ochtend. Kinderen onder
de 12 jaar kamperen onder begeleiding
van hun ouders / verzorgers.
Dus haal je tentje van zolder, pomp
je luchtbed op, knoop een hangmat
in elkaar, zorg dat je zaklamp werkt
en kom gezellig kamperen! Tot de 2e
allemaal!
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Buurt-info
Buurtbestuur
Yolande Voskes

tel: 06 23 70 27 30

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

Ik ben een enthousiaste kunstschilder en wil iedereen die ook
graag schildert, laten weten dat in
de Lievendaal in Strijp een prettig
atelier is.

D

e vereniging ‘Met potlood
& Penseel’ heeft in de
Lievendaal
het
atelier
gehuurd. U kunt lid worden en dan een
dagdeel onder begeleiding schilderen.
Ik vind het een aanrader.

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

De sfeer is er prettig en tijdens een kop
koffie/thee is er tijd voor uitwisseling
over bijvoorbeeld tentoonstellingen
of andere onderwerpen.

Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com
Wijkagent

Er zijn schilderezels en tekentafels
aanwezig en u kunt er ook eventueel
papier kopen. Verf en doeken brengt
u zelf mee.

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den

Schilderen is fantastisch, het is ontspannend en het geeft voldoening. U
kunt op internet kijken voor verdere
informatie: www.potloodenpenseel.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt
Koen van Grinsven

tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Jeroen van Nierop

tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl
Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Bregje, Karen & Marloes

Hartelijke groet Ineke Sanders

Geertje Schut-Vogels

Kom je ook kamperen?
Vrijdag 2 september vanaf 4 uur

tel: 238 42 13
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Kidsredactie Zomervakantie!

Z

iezo, het is bijna klaar,
de zomervakantie is
daar! Jammer genoeg
is dit ons laastste stukje voor
de zomervakantie, maar dit is

dan ook een echte knaller! Met
een spel en een boekentabel.
Dan kun je op vakantie spelen
en lezen! Veel plezier Lynn &
Janne xxx

De boekentabel
Leeftijd

Heftig

Grappig

Overig

5 t/m 7
jaar

Boe!

Kolletje

Job en Keetje

7 t/m 9
jaar

De Gorgels

KidsTalk
Wie ben je?

Evi Storms
Hoe oud ben je?

6 jaar
Wie zijn je ouders,
zusjes of broertjes?

Mijn papa en
mama zijn
Niek en Lieke.
Ik heb een
broertje van 3
jaar, Julian
Naar welke school en klas ga je?

Ik ga naar groep 3
van de Hasselbraam
De dochters van
sjeik Boul-Boul

Lotte Wirwar

Wat is je lievelingsLes:

Knutselen
9+
jaar

Kruistocht in
spijkerbroek

De grootste
ettertjes van de
wereld

De magische
apotheek

Spelletje spelen? Wie doet er mee?

Eten:		

Frietjes
Vakantieland:

Zeeland
Snoep:		

Kauwgom
Kleur:

Roze, paars
zilver en
goud
Dier:

Cheeta
Tv-programma:

Henry Danger
Waaraan heb je een hekel?

Boos zijn op elkaar
Wat zijn je hobby’s?

Dansen en knutselen
Wat is een goede/slechte
eigenschap?

Aardig zijn voor anderen
Niet zo goed opruimen
Van welke muziek hou je?

Van alle muziek

Benodigdheden:
Pionnen voor aantal spelers
Papier en pen
Dobbelsteen
A=
B=

Ga 1 vakje terug
Ga 2 vakjes vooruit

C = Dans de Salsa
D = Teken het strand
E = Noem 5 dingen die je in
je koffer stopt
F = Loop de catwalk op je
mooiste slippers
G = Ga naar vakje 25

Vind je de Rochusbuurt
leuk om in te wonen? Ja
Waarom?

Omdat we samen kunnen spelen
Wat wil je later worden?

Juf
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Jasmijn Nijssen

