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Woningsplitsing
Op donderdag 6 oktober werd er een bespreking gehouden in ons buurt-
huis  over een onderwerp welke veel buurtbewoners kennelijk erg hoog 
zit: woningsplitsing c.q. de overlast door (te)veel bewoners, (te)veel 
auto’s en het almaar toenemend aantal te huren kamers en appartemen-
ten in onze Rochusbuurt

Dat het hoog zat bij buurtbewoners  was 
al duidelijk uit de opkomst: zeker 60 
mensen kwamen erop af en maakten het 
buurthuis tot een krappe ruimte.
Vier  mensen van de gemeente, een jurist, 
een projectleider en een inspecteur sa-
men met ‘onze’ Inez Wagemakers als ge-
meentelijk buurtvertegenwoordiger, 
hielden een korte inleiding over de mo-
gelijkheden die binnen het gemeentelijke 
apparaat  liggen om het probleem te lijf te 
gaan en om vragen hierover te beant-
woorden. Voor alle duidelijkheid: er ko-
men notulen die huis aan huis in onze 
buurt worden verspreid, aldus Inez 
Wagemakers.

Wat werd er zoal besproken en waar 
gingen de meeste vragen over? 
Er zijn twee soorten “splitsingen”, die 
beiden om ‘kamerbewoning’ gaan (on-
zelfstandige woonruimte). Één  is een 
gewone woningsplitsing waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd; de laat-
ste tijd wordt deze kritischer bekeken 
omdat er zo veel aanvragen in dezelfde 
kleine ruimte (Rochusbuurt) zijn. 
Eenmaal toegekend, volgt er nog steeds 
periodieke controle maar is dan wel le-
gaal. De tweede optie die zich steeds va-
ker afspeelt, is de herinrichting van 
panden die oorspronkelijk geen woonbe-
stemming hebben, zoals kantoorruimte, 
naar kamerbewoning (onzelfstandige 

woonruimte). Dan is er geen vergunning 
nodig. Er werd uit de zaal een voorbeeld 
aangehaald dat er in de Hertogflat nu 
zo’n project plaatsvindt met een uitbrei-
ding naar 125(!) woonruimten. De ge-
meente kan hier dus niets tegen doen, het 
is een legale splitsing. Hierover ontstond 
veel discussie. Jongeren die voorstanders 
waren (wij mogen toch ook wonen!) ga-
ven aan dat woonruimte dicht bij het 
centrum gewild en broodnodig is, het 
heeft toch geen pas om ruimte zo lang 
leeg te laten staan?! Anderen ervaarden  
zo veel extra bewoners in de buurt als 
een mogelijkheid tot verloedering.
Er werd gesuggereerd, dat er een goede 
optie is voor het buurtbestuur: aandrin-
gen op een bestemmingsplanwijziging. 
Bestemmingsplannen van woongebie-
den  moeten iedere 10 jaar verplicht wor-
den herzien en Eindhoven loopt hier 
voor onze buurt ver op achter! Ons be-
stuur kan aandringen op een stop op de 
woonruimteuitbreiding via het 
be stemmingsplan!

Mijn suggestie is dan ook om deze optie 
met urgentie te bestuderen. Ik zou voor-
stander zijn om vooral ook de jongeren 
in onze buurt samen met de “chronische 
buurtbewoners” aan het woord te laten 
over de toekomst van onze Rochusbuurt 
in deze.

Henk Aarts

Van tevoren krijg je te horen welk gerecht 
jij/jullie moet(en) maken. Is het een voor-
gerecht dan wacht je thuis op je eetgasten 
(max. 6). Is het een hoofd- of  nagerecht 
dan krijg je thuis een telefoontje waar je 
verwacht wordt voor het eten van het 
voorgerecht. 

Hierna wordt door de gastheer/vrouw de 
envelop geopend met daarin de adressen 
waar jullie naar toe gaan voor het hoofd-
gerecht. Sommigen gaan naar huis, ande-
ren gaan naar een nieuwe spannende 
locatie. 

Na het hoofdgerecht volgt weer een nieu-
we envelop. Je zit steeds met andere men-
sen aan tafel en dat maakt het nou zo leuk 
en verrassend. Het maakt ook niet uit of  
je van goede of  gewone culinaire huize 
komt het gaat om de gezelligheid.
De avond begint om 19.00 uur tot??

Voor meer info:  
suzanne.keuning@chello.nl 040-8487901

Aanmelden via de strook, op de achter-
zijde van dit Rochusnieuws, tot a.s. zon-
dag 30 oktober: 

Sleutels gevonden!
Ik heb sleutels gevonden op de Jorislaan. Het zijn twee sleutels aan een ring met 
een label  waarop letters en cijfers zijn geschreven. Voorstel: melding maken van 
de vondst in het eerstvolgende Rochus bulletin. Wie de kleur van het label kent en 
de letters en cijfers weet op te noemen kan contact met mij opnemen.
Groeten,

Hans Meulman

j.meulman6@upcmail.nl

Running Dinner
Zaterdag 5 november a.s.
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Buurtbestuur
Roland Heijman tel: 211 12 32

Albert van der Grinten tel: 211 50 59

info@rochusbuurt.nl

www.rochusnbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie
Walther Willems tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Werkgroep Nieuwbouw
Albert van der Grinten tel: 211 50 59

jose.albert@wanadoo.nl

Speeltuincommissie
Trudy Sturkenboom  tel: 211 14 10

trudy.sturkenboom@gmail.com

Redactie Rochusnieuws
Henk Aarts tel: 212 95 65

rochusnieuws@gmail.com

Buurtbrigadier
Erwin van Melis tel: 0900-8844

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

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14 040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers tel: 2388319

i.wagemakers@eindhoven.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground

tel: 06-53 3173 31 of 296 88 44

info@polyground.nl

  Buurt-info Redactioneel
En weer vallen de bladeren met bakken uit de bomen. Wat gaat de tijd toch snel. 
Alweer nummer 121 van het Rochusnieuws. En weer veel om over te schrijven. De 
gebruikelijke rubrieken hebben nog steeds genoeg onderwerpen zoals een nieuwe 
wazzdah, klassieker van…., kidstalk, Rochus culinair, etc.. Maar schroom niet om 
eens mee te denken en wat aan te dragen. Over culinair gesproken. Vanuit heel 
Eindhoven   wordt onze buurt geroemd over het succesvolle “running diner”. Enorm 
leuk om op een gemoedelijke manier, in een ander huis, met anderen, één gang om 
tafel te zitten. Opgeven kan nog steeds.

Veel leesplezier
De redactie

 

Kopij Rochusnieuws 122

Half  december 2011 verschijnt de volgende Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en  met woensdag 7 december a.s. mailen 
aan: rochusnieuws@gmail.com 

of  afgeven op
Sint Jorislaan 18 
of
Willem van Hornestraat 19.
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De nieuwbouwplannen 
bekijken op 31 oktober
Tussen 18.00-20.00 kunt u binnenlopen bij de Blauwververij 

om de nieuwbouwplannen (nog) eens te bekijken.om de nieuwbouwplannen (nog) eens te bekijken.om de nieuwbouwplannen (nog) eens te bekijken.

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
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

De klassieker

van Bram ‘t 

Hoen
 
Bram is nu 4 jaar en heeft zijn auto 
al een paar jaar. Joost (zijn va-
der) heeft de auto uit een oud 
ijzercontainer gered.

De auto had toen geen stuur dus heeft 
Joost er zelf één gemaakt van een oud 
houten bord.   
Officieel is het een trapauto maar dat 
systeem werkt niet helemaal meer. Dus 
Bram gebruikt hem als loopauto en zet 
gewoon met zijn voeten af om vooruit te 
komen. 
Verder heeft hij een sleutel om hem «te 
starten» en stopt hij de vakken in de deu-
ren altijd vol met dingen die mee op reis 
moeten. 
Bram wordt eigenlijk wat te groot voor 
zijn auto, maar deze is heilig en mag 
voorlopig echt nog niet weg.   
Het is een echte klusauto, vol met roest 
en deuken, net als het project «Volvo» 
van Joost. Eerst hadden we een blauwe 
en nu een gele Volvo waar nog een hele-
boel aan geklust moet worden.

Dus regelmatig zet Bram zijn auto op 
zijn kant om eraan te sleutelen, net als 
papa doet met de grote gele stinkauto 
zoals onze kinderen de Volvo noemen. 

  

Groetjes, Carlijn
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Whaz Dah?
Soms zie je ineens iets en dan vraag je jezelf  af  of  het 
nieuw is, of  dat het je nu pas opvalt. Zo ook dit bord 
boven Kettingstraat nummer 17. Aan het jaartal, 
1972, en de staat van de verf  te zien, hangt het al ja-
ren op de muur. Is het een studentenhuis en is het 
bord van een studentenvereniging? Of  is het een 
soort van familiewapen? Ik herken een pijp, een kan 
en drie hoorns (zoals van onze stad Eindhoven). De 
overige tekens kan ik niet plaatsen. Wie kan ons meer 
vertellen en tekst en uitleg geven bij dit bord?

Marga

De klassieker van Joost ‘t Hoen
Merk: Volvo 
Type: 144
Bouwjaar: 1972
Kilometerstand: 170000
Brandstof: benzine
Kleur: zonnegeel 
kleurnummer 107 en 
gamma grijs. 
Gekeurd: ja 
Veilig: ja 
Betrouwbaar: minder
Rijdt: 1 op 11
Olieverbruik: te 
verwaarlozen
 
Joost heeft hem gekocht 
voor de oudijzer prijs, 
0,25 de kilo. Net als de 
auto van Bram komt
 deze Volvo ook van de 
oudijzer sloop.
Met een dikke laag mos op 
de auto is Joost naar een 
keuringstation gereden en 
zowaar kwam hij meteen 
door de keuring!
 
Er is al een hoop aan 
gelast, motorisch lijkt hij 
prima, en de potten 
zonnegele verf staan klaar om hem een nieuw kleurtje te geven.

De meeste schimmel is eraf al ruikt hij van binnen nog een beetje muf. Vandaar dat onze kinderen de Volvo de stinkauto 
noemen. 
 
Al met al een groot project, maar dat vind Joost niet erg. 
Hij ziet het zonnig in. 

Groetjes, Carlijn

vertellen en tekst en uitleg geven bij dit bord?vertellen en tekst en uitleg geven bij dit bord?
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Nieuws van de Hasselbraam
Sinds kort krijgen de kinderen van de Hasselbraam de Hasselinfo 
digitaal. De Hasselinfo is een wekelijkse nieuwsbrief  vanuit de school 
geschreven. Af  en toe staan er wat dingen in die ook voor onze buurt 
leuk, fijn of  handig zijn om te weten. Dus hieronder: “Rochusnieuws 
uit de Hasselinfo”.  

Donderdag 22 september 2011 Opening spilcentrum
Afgelopen dinsdag is het spilcentrum Rochusbuurt 
officieel geopend. Een spilcentrum bestaat uit een 
combinatie van basisonderwijs, peuterspeelzalen en 
kinderopvang. Vanuit deze kern wordt samengewerkt met 
diverse instellingen die zich bezighouden met 
consultatiezorg, jeugdgezondheidszorg, opvoedings-
ondersteuning, jeugdhulpverlening en volwasseneneducatie

 In februari 2011 is de onofficiële opening met de verbou-
wing groots gevierd. Hiervan is in het Rochusnieuws 117 verslag gedaan. Hierdoor 
is deze opening wat kleinschaliger aangepakt. Desalniettemin was wethouder 
Scholten aanwezig om het pedagogisch plan van het Spilcentrum in ontvangst te 
nemen en het predikaat spil toe te kennen. Daarna hebben de Droomwereld en de 
Hasselbraam het gevelbord mogen onthullen.

Containers achter 
school
Vorig jaar rond 
deze tijd zag de 
achteruitgang van 
de school er zo uit 
(linker foto)
Door de inspan-
ning van Ouders, 
buurtbewoners, 
gemeente  en de 
school ziet er nu 
zo uit (Foto rechts) 
Allemaal bedankt 
voor jullie inzet !

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

Gebak kan iedere
dag op bestelling. 

Bel dan even
van tevoren,
tel. 211 29 06

dinsdag schoteldag

donderdag pizzadag, 
pizza’s vanaf €5,50

zaterdag pastadag

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

u kunt bij ons pinnen!

www.pikado.nl

Lees verder op pagina 7

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

Schoolvakanties gesloten

GROTE UITVERKOOP
tot de kerstvakantie kleine prijsjes ivm 

opheffing winkel.
Openingstijden: di. tm vrij. 11:00 -17:00

Schoolvakanties gesloten

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

Schoolvakanties gesloten

GROTE UITVERKOOP
tot de kerstvakantie kleine prijsjes ivm 

opheffing winkel.
Openingstijden: di. tm vrij. 11:00 -17:00

Schoolvakanties gesloten
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Donderdag 13 oktober 2011-10-22, Marathon Eindhoven
Afgelopen zondag heb ik enorm genoten van de marathondag. Ik vond het mooi om te zien dat er zoveel kinderen en ouders 
van de Hasselbraam hebben deelgenomen aan de 3 of  6 kilometer en dat mede door de grote inzet van een aantal ouders die de 
organisatie voor het rekening hebben genomen. Dat we door het grote aantal deelnemers een mooie prijs gewonnen hebben is 
natuurlijk helemaal fantastisch. Ouders bedankt! 

Zondagochtend 9 oktober was het weer zover: de jaarlijkse ma-
rathon. Ook dit jaar deden er weer heel veel actieve kinderen 
en ouders van de Hasselbraam mee aan de City-Run. Waarbij 3 
of  6 kilometer is hardgelopen.. Het was een zeer geslaagde 
ochtend, waarin iedereen zijn beste beentje voor heeft gezet. 
Als afsluiting mochten we in de tent bijeen komen voor de uit-
reiking van de prijzen. Ook dit jaar zijn we in de prijzen geval-
len! De grote beker kun je in de hal bewonderen. 
Iedereen bedankt voor de leuke en geslaagde dag! 

Bij deze beker horen ook 25 vrijkaartjes voor de Tongelreep. 
Deze zijn verloot onder de deelnemers.
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Deze keer interviewt Sam Matheeuwsen uit de Rochusstraat haar  
vriendinnetje Indy uit de Hoefkesstraat. 

Wie ben je?
Hallo, ik ben Indy Markgraaff  en ik ben 9 jaar oud. Mijn moeder is Nathalie, mijn  

vader is Marco en ik heb een broer Bodhi.

Naar welke school en klas ga je?
Ik zit op school bij de Willakkers en zit in groep 5. Mijn lievelingsles is rekenen , 

gym en handarbeid.

Nog meer lievelings-…
Mijn lievelingseten is lasagna. Mijn lievelingsvakantieland is italië. Lievelingssnoep is 
een lolly. De kleuren blauw en paars vind ik het mooiste. Als dier hou ik het meeste 

van een hond. En mijn lievelingstv-programa is I-carly.

Waaraan heb je een hekel?
Ik heb een hekel aan ruzie

Wat zijn je hobby’s ?
Dansen.

Wat is een goede/ slechte eigenschap?
Weet ik niet, zegt Indy. Vriendelijk en lief, vindt Sam.

Van welke muziek houd je?
Hip hop

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? Waarom?
Ja, ik vind het leuk om hier te wonen, want ik heb hier veel vriendinnen.

Wat wil je later worden?
Ik wil later danseres en kapper worden.

Wie wil je de volgende keer in kidstalk?
De volgende keer wil ik mijn broertje Bodhi in kidstalk

Straatcoördinatoren
Jac van Bergeijk

St. Jorislaan 88

Toine van Dongen

Pastoor Dijkmansstraat 31

dongen31@upcmail.nl

Roland Heijman

W. van Hornestraat 13

roland.heijman@zonnet.nl

Cathérine Marie

St. Rochusstraat 63

c.marie@riseindhoven.nl

Joris Westerwoudt

Tuinstraat 4

joris.westerwoudt@gmail.com

Flatcoördinator
Koen van de Noort

De Rozentuin 53

noort42@zonnet.nl

Hoofd- en Straatcoördinator
Walther Willems

Hoefkestraat 16

waltherwillems@gmail.comw

  Buurtpreventie KidzzzzTalk estafette

Wie ben je?
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Kinderpagina!!

Bereidingstijd:
30-60 minuten

Ingrediënten voor 
1 personen
1 theelepel gema-
len hazelnoten - 
1 theelepel rode 
marmelade - 
1 theelepel suiker - 
1 theelepel rozij-
nen - 
eventueel 
vanillesaus

Hulpmiddelen
1 appelboor  
Aluminiumfolie 
(15 x 15 cm)  
Bakblik

Moppen...

Wat doet een dom blondje als ze in een boom zit 
en er niet meer uit kan?
Ze gaat aan een blad hangen en wacht tot het 
herfst wordt.

Hoe noemt men in België een ruitenwisser? 
Een haal-de-regen-van-je-voorruit-heen-
en-weer-stang

Er lopen twee honden over het strand. Zegt de 
ene: "Lekker windje, hè?" 
"Nou en of," zegt de andere, "zal ik er nog een-
tje laten?" 

Waarom hebben olifanten gele klompjes? 
Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla 
drijven. Wel eens een olifant in de vla gezien? 
Nee, het werkt dus!

Komt er een goudvis bij de dokter. Zegt de 
dokter: "Oh, ik zie het al...! Uit de kom...!"

Twee zandkorrels lopen in de woestijn. zegt de 
ene zandkorrel tegen de ander volgens mij 
worden we a- chtervolgd!

Mieke wou een brief  aan oma schrijven, ze 
schreef: lieve oma, ik schrijf  heel langzaam 
omdat ik weet dat jij niet snel kan lezen....

Eén voor één stappen er mensen in de bus. 
Er komen bij de volgende halte vier mensen bij. 
Daarna stappen er twee uit. Hoe laat is de bus 
vertrokken?
 één voor één.

De meester vraagt: Wie kan er een zin met het 
woord ventilator maken. Kees zegt. Als de 
ventilator kapot is kan je hem niet laten 
waaien. Jantje denkt na en zegt. Als je vroeg in 
de bioscoop ben dan ben je eerder dan die vent 
die later komt.

Er is alleen maar 1 paraplu er onder zitten 10 
olifanten maar geen 1 is nat rara hoe kan dat?
omdat het ook niet regent

De vader van Jantje heeft drie zonen. Kwik, 
kwek en......???????
Jantje!

Jantje zit in de klas en de meester zegt: Noem 
eens vijf  dieren uit afrika.
Jantje zegt: Twee olifanten en drie leeuwen.

Bereidingswijze
Dit gebakken appeltje smaakt heerlijk en is helemaal niet 
moeilijk te maken.  
Je begint de appel heel goed schoon te maken en af  te drogen. 
Daarna verwijder je het klokhuis met een appelboor. Dan zet 
je de appel op de aluminiumfolie en vul je hem met de 
hazelnoten, de marmelade, de suiker en de rozijnen. Daarna 
pak je de hoeken van de folie bij elkaar en druk je ze goed 
samen zodat het pakje goed dicht is. Je zet het op het bakblik 
De appel wordt in 35 tot 45 minuten gaar in een oven van 250 
graden.  
Ondertussen maak je de vanillesaus klaar.  
Smaakt lekker bij dit gevulde appeltje!

Gebakken appeltjes 
met vulling

Bladeren stempelen
Dit heb je nodig:
kranten, verse bladeren, verf, kwasten, papier

Zo ga je te werk:
Blad insmeren met verf. De kant met de nerven drukt 
het mooiste af. Leg het blad met de geverfde kant op 
het papier. Leg op het blad een 
stukje krant en wrijf hierover, 
de krant voorkomt onnodig 
veel vlekken. Krant en blad 
van het papier afhalen en de 
afdruk is klaar. 

* Vaak herhalen met verschil-
lende kleuren geeft een leuk 
effect.

* Een aantal peuters zal na 
een paar keer het blad als 
kwast gaan gebruiken, laat ze 
dat ook uitproberen. 
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  Rochus Culinair recept

Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Deze keer een gevuld brood. “Het” feestrecept 

bij ons thuis. Ziet er spectaculair uit, makkelijk 

te maken en nog lekker ook.

Ingrediënten:

2 pakken broodmix van Koopmans

Gesneden gedroogde tomaten

6 gekookte eieren

Plakken cheddar kaas

Boerenham

Olijven

Brood volgens de beschrijving mengen en een 

eerste keer laten rijzen. Het deeg uitrollen, de 

vulling mooi verspreiden. Het brood dichtvou-

wen en afbakken in een voorverwarmde over:  

200  graden, +/- 20 minuten.

Eet smakelijk, Janine

  Rochus 

Deze keer een gevuld brood. “Het” feestrecept 

bij ons thuis. Ziet er spectaculair uit, makkelijk 

te maken en nog lekker ook.

Ingrediënten:

2 pakken broodmix van Koopmans

Gesneden gedroogde tomaten

6 gekookte eieren
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Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging en wordt 7x per jaar huis aan 

huis verspreid in een oplage van 600 stuks in  

de Rochusbuurt.

Redactie:
Henk Aarts, Lisanne Aarts, Janine Ficheroux en  

Marga Verhoeven

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:
Judith van Overbruggen

Paul van Vorstenbos

Colofon

Grijze bak
Dinsdag

8, 22 november en 6 december 

Groene bak
Dinsdag

1, 15, 29 november en 13 december

Oud papier
Woensdag

9, 23 november en 7 december

Plastic, Glas
Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg of Albert Heijn, Leenderweg.

grijs, groen en papier

Puzzel
Running Dinner
zaterdag 5 november

Agenda Rochusbuurt 2011

M O S O J A Z T J Q S B P K G T L F  

G U A V E A X J R B G F P D E U O T  

F O G T M N M S E E Z K S J T W A I  

Y E N E T N S F A O G T N A E P Y O  

H N P M O Y N E R E D A L B M T X M  

R S A K O R Z N O M T Q L I K R G Y  

D O D T N H E R F S T N D A E H E A  

G I D W L H U S A E R K J B P T A C  

T D E E A G C K X V U H M D T P I G  

O C N H W A G N O S U E P T P S E N  

N A S D G I C U H U V D E A O N P L  

E M T H A I J P U O D X B V M C E C  

I E O K D G L N N R R E O W P B Z E  

V L E G A H I L E T A N W Z O E M I  

I B L T O O N L E Z A H E I E J S K  

I F Y I T E P S K Z H R Q G N R C A  

S O T E I O K T O B E R T N I D G L  

S S I M E E I P N N E G E R E F V E 

Streep onderstaande woorden weg. hazelnoot, pompoen, kastanje, 
walnoot, bladeren, herfst, november, oktober, paddenstoel,  
galappel, rodewijn, haardvuur, koudewind, regen, hagel,  
guur, gezelligheid
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Voor vele enthousiaste thuiskoks en gewone lekkerbekken wordt het 5 november weer 
een culinaire avond vol verrassingen in onze Rochusbuurt.

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

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

Voor meer info: suzanne.keuning@chello.nl – 040-8487901

Je kunt je aanmelden via de strook tot zondag 30 oktober:
Graag envelop met gepast totaalbedrag inleveren op Hoefkestraat 50

Running Dinner
Zaterdag 5 november 2011

Ja, wij (ik) doe(n) mee met het Running Dinner zaterdag 5 november:

Naam:  Tel:
Adres:  e-mail:

Aantal personen: 1 /2 / anders ……

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

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

Had vorig jaar een: 
O voorgerecht
O hoofdgerecht
O nagerecht




