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Nieuwjaarsborrel – Hoe was het?
Vrijdag 13 januari
Welkom, welkom, welkom, dat was duidelijk...

We werden als vanouds ontvangen 
door de voorzitter met een glaasje 
bubbelwijn. Het duurde even 
voordat het feestje op gang kwam, 
maar misschien lag dat aan de 
vrijdagavond de 13de?!

Daarna liep het zaaltje vol en werd het al 
vlug heel gezellig en waren er al spoedig 
opvallend veel nieuwe gezichten te zien. 
Veel nieuwe, jonge gezichten, die er 
zichtbaar veel plezier in hadden om in 
het buurthuis te zijn. 
Er werd later gedanst en gefeest, bijzonder. 
Maar eveneens opvallend: waar waren de 
‘oude’ vertrouwde en bekende gezich-
ten? Da’s jammer!
  
Komen jullie volgend jaar weer, zodat we 
jong en ‘oud’, nieuw en ‘bekend’, een  
‘ouderwetse’ nieuwjaarsreceptie kunnen 
vieren?

Redactie We hebben een  
ander buurthuis!
Gelijk goed nieuws in het nieuwe jaar.

De buurtvereniging heeft per 1 augustus 
een ander buurthuis. Na een lange tijd  
van onderhandelen met Wooninc gaan  
we naar 'De Buut'. Een mooi centraal 
punt in de buurt.

Tot 1 augustus zijn we nog in het 
Rochushofje en gebruiken we de tijd om 
de Buut te schilderen e.d.
Wij zullen dan ook een beroep op jullie 
gaan doen om mee te klussen en voor  
het bedenken van activiteiten die we  
kunnen gaan doen in de Buut na de 
zomervakantie.

We komen hier de volgende Rochus-
nieuws op terug.
We zijn erg blij dat we van de Buut  
kunnen gaan maken en hebben er veel  
zin in om er wat moois van te maken!

Toine van Dongen, Voorzitter Rochusbuurtvereniging
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Buurtbestuur
Toine van Dongen tel: 213 49 46

Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

Roland Heijman  tel: 211 12 32

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: 0900-88 44

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

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur
Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Wijkcoördinator
Inez Wagemakers tel: 238 83 19

i.wagemakers@eindhoven.nl

Leefbaarheidsteams
Buurtbemiddeling Polyground tel: 296 88 44

info@polyground.nl

  Buurt-info

 

Redactioneel
Rochusnieuws nummer 123: een bijzonder getal. Je zou bijna denken dat 
deze krantjes zomaar één twee drie klaar zijn. 
Dat is ook zo... maar niet altijd. 

Na een gezellige vergadering gaat iedereen thuis met de eigen stukken aan de gang. 
Soms heb je veel toegezegd, soms wat minder. Soms vloeit een verhaal soepel uit je 
pen, soms zit je te blokken op 10 regels. Niemand is boos of  teleurgesteld als je niet 
inlevert wat je beloofd had. Alleen voor de opmaker, Judith of  Paul, is het van groot 
belang dat de spullen op tijd binnen zijn, zodat de krant in elkaar gezet kan worden. 
Een hele klus die soms uitloopt tot in de kleine uurtjes. Dan gaat alles naar de druk-
ker en een paar dagen later kunnen de krantjes opgehaald worden. Ze gaan dan naar 
het ‘verdeelcentrum’ waar Ine zorgt dat elke bezorger het juiste aantal kranten krijgt. 
De bezorgers doen hun ronde et voilà: u kunt het Rochusnieuws lezen. 

Inmiddels zijn we dan twee en een halve week na de redactievergadering aangeland. 
Ook voor onszelf  altijd een leuk en spannend moment want; hoe ziet het er deze keer 
uit? Naast de vaste rubrieken een kleine greep uit de eenmalige artikelen: Lisa vertelt 
over haar ervaringen bij de Birdy wedstrijd, een beschonken verslag van de Nieuwjaars 
borrel, ons buurthuis gaat verhuizen, carnaval in geuren en kleuren, een prachtige 
verbouwing, Danny maakt organische kunst, wat is een Astrum Stargate, Thomas op 
de kinderpagina’s, verslag van een rechtzaak en nog veel meer. 

Namens de redactie weer veel leesplezier!

Kopij Rochusnieuws 124

Half  maart 2012 verschijnt de volgende Rochusnieuws. 
Heeft u hiervoor kopij? U kunt deze tot en met woensdag 29 februari 
a.s. mailen aan: rochusnieuws@gmail.com 

of  afgeven op
Sint Jorislaan 18 
of
Willem van Hornestraat 19.
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De nieuwe Nederlandse Birdy?! 

We werden de studio ingebracht en Giel 
kondigde ons aan. Hij liet ons de voor-
kanten van ons, net opgenomen, single’s 
zien live op de radio! Zo zag die van mij 
er uit:

Na deze kleine inleiding moesten we 
weer even uit de studio omdat de daad-
werkelijke uitslag pas 3 kwartier later zou 
plaatsvinden. 
De spanning was om te snijden bij de  
andere meiden, maar ik was redelijk kalm 
aangezien er nu toch niks meer aan de 
uitslag te doen was. We werden weer  
terug de studio ingebracht en kregen 
daar te horen dat Anna Verhoeven de 
nieuwe birdy was! Alle meiden waren 
hartstikke enthousiast voor haar en er 
was eigenlijk niemand met een jaloerse 
of  nijdige reactie. 

Anna moest diezelfde avond ook naar 
'De Wereld Draait Door' komen, maar ik 
zei tegen haar: ‘Kunnen wij niet met z’n 
allen mee als gast?!’ Toen ging het balletje 
rollen, de redacteurs van Giel belden die 
van DWDD en zo mochten we uiteinde-
lijk zelfs met z’n allen in de uitzending! 

We moesten in Amsterdam zijn voor de 
televisiestudio dus iedereen, hop!, in de 
auto en naar Amsterdam. Toen was 
Loren, ook een van de kandidates, haar 
gitaar meegenomen en voor je het wist 
mocht heel het restaurant/café mee- 
genieten van allemaal zingende Birdy’s! 

Zo kwam de redactie van DWDD  
opeens met het voorstel om 'Skinny 
Love' van de echte Birdy te gaan zingen 
met z’n allen. Dat was wel heel erg onver-
wachts en we hadden maar een uurtje 
voor we de uitzending in moesten! 
Maarrrrrrr, we hebben het allemaal op 
tijd voor mekaar gekregen! 
We hadden het iets van 7 keer door- 
gespeeld en dat ging prima, dus gingen 
we snel door de visagie in! Dat was me 
wat, ik heb nog nooit zoveel make-up bij 
elkaar gezien! 

Met alle meiden op het bankje zitten en 
natuurlijk helemaal zenuwachtig! Maar 
het was hartstikke leuk! 
Heb het super naar mijn zin gehad, ook 
zeker door alle meiden, en ik hoop nog 
heel veel met ze af  te gaan spreken. Ook 
Matthijs van Nieuwkerk, Femke Halsema 
en Giel Beelen hebben nog een enorme 
berg met handtekeningen moeten uit-
schrijven voor ons, maar daar hadden ze 
totaal geen moeite mee. Als souvenir nog 
een trui van DWDD meegekregen, alsof  
de ervaring zelf  nog niet genoeg was! 

In de auto de kijk- en luistercijfers op- 
gezocht, Giel had ’s ochtends 1,4 miljoen 
luisteraars, DWDD had 1,8 miljoen  
kijkers en Anna stond binnen 1 dag op  
de 2e plek in ITunes meest gedownload! 

Ik heb een top dag gehad, top ervaring 
en ik zal die herinnering voor altijd in 
mijn hart koesteren!

Lisa

Zoals in de vorige Rochusnieuws al te lezen was, doe ik mee aan een  
zoektocht naar ‘ De Nieuwe Nederlandse Birdy’. De uitslag was 12 januari,  
we waren gevraagd om met alle potentiële Birdy’s naar de studio van 3fm,  
bij Giel in de uitzending te komen. 7 uur ’s ochtends! Dat blijft toch wel  
erg vroeg! Eenmaal daar aangekomen zat de sfeer er goed in, iedereen had 
gezellig een kop koffie op thee en alle meiden waren hartstikke zenuwachtig. 
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

In de buurt van kunst
In dit item wordt een kunstenaar uit de Rochusbuurt en zijn/haar werk belicht. 
Vandaag aandacht voor Danny Kieneker. Danny woont en werkt samen met partner 
Heinz, die designer is, in de Hoefkestraat. Hun huis bruist van de creatieve energie 
want wonen en werken zijn met elkaar vervlochten. 
Overal ligt, staat en hangt werk. Danny heeft in Den Bosch op Academie AKV/ 
St. Joost de richting beeldende kunst gevolgd. Zij is dus kunstenaar, maar zeker  
ook ambachtsvrouw. Die twee bijten elkaar in het geval van Danny totaal niet.  
Ze versterken elkaar juist.

Wat direct opvalt zijn de organische  
vormen in haar werk. Ze laat zich inspi-
reren door alles wat groeit. Haar werk 
ontstaat ook al groeiende en dan komt 
het organische vanzelf. Neem bijvoor-
beeld de ‘Kokkel’ schaal uit de ulkserie. 
Een keramieken schaal die helemaal met 
de hand gemaakt is. Er zitten dus geen 
echte schelpen op. Het materiaal waar-
mee ze werkt is teer en daardoor gaat  
er tijdens het bouwen wel eens iets mis. 
Een scheur, een rafel of  een gat; het 
hoort er allemaal bij. Dat misgaan maakt 
dat de schaal echter, organischer, oogt  
en deze niet-perfecte echtheid maakt 
haar blij. Ze is dus geen beeldhouwer, 
maar een beeldbouwer. Daarbij maakt ze 
graag gebruik van herhalingen. Iets wat 
in de natuur ook veel voorkomt, zoals  
de stekels van een egel, een distel of  de 
figuren op het schild van een schildpad

Danny bruist van de energie en die energie 
zie je terug in haar werk. Ze kan niet 
stoppen met maken. Ze is een doener, 
een werker, en verzint grote klussen waar 
ze met plezier haar tanden in zet.

Hoe meer werk het kost, hoe meer ziel 
erin zit. Ze wil voelen dat ze werkt en  
zo ontstaat werk dat ook gevoeld mag  

worden. Het nodigt uit om aan te raken, 
sterker nog, je wílt het aanraken, het 
dwíngt je tot aanraken. Hoe zit dat  
bijvoorbeeld met die puntjes op de witte 
keramieken ‘Seashore’ schaal? 
Ze voelen precies zoals je verwacht; ze 
drukken aan-genaam stevig in je huid. 
Het doet denken aan een zee-egel en  
ondanks het tere uiterlijk is het verras-
send stevig.

Al makend wil Danny de dingen zelf   
uitvinden. Liever geen gebruiksaanwij-
zingen voor haar. Dit experimenteren  
levert aangename verrassingen op. 
Verschillende kleisoorten door elkaar 
heen, verschillende materialen op een 
doek. Op het doekje uit de serie ‘Matter’ 
(in het Engels: iets dat er toe doet óf  ma-
teriaal) kan van alles zitten: stofplukken 
uit de wasdroger, mos, klei, verf, plastic, 
enzovoort. Laag over laag wordt erop  
gesmeerd, gebrand, bevroren, geplakt of  
verwrongen. Zo ontstaat een soort huid 
die verrassend natuurlijk aanvoelt.

De schaal ‘Weed’ is geïnspireerd door 
zeewier, om precies te zijn kelp. Om het 
organische te benadrukken heeft Danny 
deze schaal op zijn kop gemaakt. Omdat 
dan de bladeren naar beneden hangen  

en door de zwaartekracht een andere 
vorm aannemen, dan wanneer ze recht-
op gemaakt zouden zijn. Dat zou  
misschien meer op een Sanseveria zijn 
gaan lijken. Ook hier zie je dus het  
organische groeien van de vorm terug.

Bij al haar werken maakt ze sleutelboeken. 
Daarin staan schetsen, plakwerk, stoffen, 
gedichten, prints enzovoort. De kaften 
worden ook bewerkt en daardoor zijn 
deze boeken een kunstwerk op zich. 
Dit deel van haar collectie is echter niet 
te koop. Het laat je zien wat de achter-
grond en het ontstaans proces van haar 
werk is en geeft daarmee ook inzicht in 
de emoties die meespelen. Die zie je niet 
altijd direct in haar werk terug, maar kun 
je onderhuids wel voelen.

Danny werkt in veel materialen; schilde-
rijen, keramiek, textiel en zelfs het woord. 
Bij ‘Reconstruct the Body’ zie je een  
levensgrote afbeelding van een lichaam 
(dat van Danny zelf) met op pijlvormige 
foliestrips geprinte anatomische termen. 
Die staan op de verkeerde plek, waar-
door het lichaam een nieuwe opbouw 
krijgt. Het sleutelboek dat bij dit werk 
hoort heet ‘Fighting the mind’ en is geïn-
spireerd op de figuur Don Quichotte.
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1 Kokkel

2 Seashore

3 Matter

4 Weed

5 Reconstruction of the body

6 Verloren wereld

Hij heeft ook altijd een fysiek gevecht  
geleverd, en met zichzelf  omdat zijn 
geest zoekende was.

Om haar multi-talent te illustreren sluit 
ik af  met het bos-gedicht ‘Verloren  
wereld’. Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op www.dannykieneker.nl

Marga

1 5

6

2

3 4
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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
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

Eindhoven: Politie waar-
schuwt voor woninginbraken

  Buurtpreventie

De politie van Stratum waarschuwt voor woning- 
inbraken in de Sintenbuurt, Burghplan, Iriswijk, 
Rochusbuurt en de omgeving Kerstroosplein. 
 
De laatste weken ziet de politie namelijk een toename van 
inbraken in deze buurten. De meeste inbraken vinden 
plaats tussen 16.00 en 23.30 uur (vooral in de vroege 
avond tussen 18.00 en 22.00 uur). Vaak wordt aan de ach-
terzijde van de woning een deur of  raam opengebroken. 
Maar ook via inklimmen worden woningen betreden. 
De politie vraagt daarom bewoners alert te zijn en bij  
verdachte situaties contact op te nemen met de politie!

Informatie
Op de politiewebsite van uw eigen woonplaats:
(www.politieeindhoven.nl) vindt u bovenin bij 
'Woninginbraken' de nodige informatie. Denk daarbij 
aan tips om inbraken tegen te gaan, wat u moet doen als 
er toch is ingebroken, informatie over het 'Keurmerk 
Veilig Wonen' en een inbraaktest waarmee u zelf  kunt  
uitvinden hoe veilig uw woning is. 

Wees zelf alert
De politie kan woninginbraken niet voorkomen.
Wij hebben uw hulp nodig om inbraken tegen te gaan en 
verdachten aan te houden. Houd uw eigen woonomge-
ving in de gaten, zeker tijdens de vakantieperiode als veel 
van uw buren op vakantie zijn en hun woningen leeg 
staan. Onthoud het signalement van mensen die zich  
verdacht gedragen en noteer gegevens en kentekens van 
vervoermiddelen die ze bij zich hebben. 

Bel bij onraad of  verdachte situaties met de politie via  
het algemene nummer 0900-8844 of  bij een inbraak  
direct met 112.
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Rechtszaak Rochusbuurt versus  
gemeente Eindhoven.
Wooninc. heeft al sinds tien jaar plannen om nieuw-
bouw te plegen in de Rochusbuurt. Op 3 februari 2009 
werd door de gemeente Eindhoven vrijstelling gegeven 
op het bestemmingsplan, zodat Wooninc. haar nieuw-
bouwplannen in principe kon gaan uitvoeren.  
Door een aantal bewoners en het buurtbestuur is daar 
bezwaar tegen aangetekend. Op 3 februari 2012, dus 
op de kop af  drie jaar later, was daar na ellenlang 
getouwtrek eindelijk de zitting van.

Welke partijen waren aanwezig:
-  De eisers: drie particulieren (in totaal is door vijf  bewoners 

op particulier initiatief  bezwaar aangetekend) en het 
buurtbestuur

-  De verweerder, te weten de gemeente Eindhoven
-  Wooninc. als belanghebbende
-  Het publiek, bestaande uit buurtbewoners, twee journalisten 

van het Eindhovens Dagblad, de directeur van wooninc. en 
de directeur van het bouwmanagementbureau dat Wooninc. 
ondersteunt en technisch advies geeft in bouwzaken.

Het was een rechtszaak voor een driekoppige rechter (en een 
griffier) waarbij alle beroepen voor het gemak samengevoegd 
zijn. Ik heb ze met mijn lekenverstand namen gegeven die bij 
hun gedrag passen; tweede van links de opperrechter die steeds 
het woord voerde, vragen stelde, samenvatte en de regie voer-
de. Links van haar een luisterrechter met een enorme stapel  
papieren dossiers voor zich. Rechts van haar een oplettende 
rechter en rechts op het hoekje de griffier.

Tegenover de rechters zaten de eisers, en helemaal rechts daar-
van zat de verweerder. De gemeente werd vertegenwoordigd 
door een advocate die niet zo bijster goed uit de verf  kwam. 
Dat vonden we natuurlijk niet zo’n punt. De advocaat van 
wooninc. daarentegen was een vlotte gladde mooiprater die in 
heldere bewoordingen allerlei zaken kon toelichten. Jammer 
voor ons. Maar wat de buurtbewoners vooral buikpijn heeft  
bezorgd was het weifelende en onduidelijke optreden van onze 
eigen advocaat. Helaas! Vóór de rechtszaak is samen met de 
nieuwbouwcommissie een pleidooi opgesteld, waar hij niets 
mee gedaan heeft. Daardoor zijn een heleboel zaken niet  
genoemd. Ze zijn wel ergens in de grote berg dossiers terug te 
vinden, dus het is te hopen dat de rechters de tijd en aandacht 
nemen om dat goed door te lezen. De advocaten van twee  
bewoners leken in hun optreden een beetje ertussenin te zitten. 
De bewoner die geen advocaat mee had genomen en zelf  het 
woord voerde kwam het beste uit de bus. Gelukkig dat we  
zulke mensen in de buurt hebben!

Nadat twee formele kwesties afgehandeld waren, kwam een 
rondje waarin de eisers hun zegje konden doen. Daarna mocht 
de gemeente iets vertellen. Dit verhaal kwam vooral neer op 
een rekensom over parkeerplaatsen. De rechters hadden nog 
een paar vragen en tot slot kwam het laatste rondje waarin elke 
partij nog een toelichting mocht geven. De opperrechter had 
haar zaakjes goed voorbereid. Ze was goed op de hoogte en 
stelde vragen die extra duidelijkheid moesten scheppen.

Ik kan onmogelijk de hele inhoud weergeven, maar zal twee 
voorbeelden geven van behandelde onderwerpen.
1  Er zijn rond het Joep Jansen terrein (tussen speeltuin en 

Geldropseweg) ruwweg drie groepen nieuwbouw gepland. 
De Geldropseweg zelf, waar de bebouwing dicht en drie ver-
diepingen hoog mag zijn. Huizen in de buurt zelf, die laag en 
kleinschalig moeten zijn en dan een tussengebied. Daarvoor 
heeft wooninc. bedacht dat er appartementen gebouwd gaan 
worden met binnenhofjes. Omdat ze vanaf  de straten niet 
echt zichtbaar zijn mag hier weer hoog gebouwd gaan wor-
den. Dit betekent, dat meerdere huizen aan de Rochusstraat 
en Hoefkestraat pal achter hun tuin een blinde muur van  
11 meter hoog krijgen. Bij sommige adressen kan ook vanaf  
een galerij in de tuin gekeken worden dus wég privacy.

2  De parkeergarage onder hetzelfde terrein krijgt een ingang 
aan de korte kant van de Hoefkestraat. Het verkeer moet 
hier via de Rochusstraat naar toe, dus doorkruist een deel 
van de wijk.

Het is duidelijk, dat bewoners hier niet op zitten te wachten. 
Maar hoe gaat het nu verder? De rechters hebben maximaal zes 
weken om de zaak te behandelen. Ons gevoel over een goede 
afloop werd door het slechte optreden van onze advocaat  
getemperd. We hopen dat de rechtbank de richtlijnen die de  
gemeente zelf  opstelt in haar bestemmingsplannen aanmerkt 
als vaste kaders en hier niet door een vrijstelling vanaf  kan  
wijken. Waar dienen deze richtlijnen anders voor? In dat geval 
hebben we goede kans dat de nieuwbouw een echte verbete-
ring van onze buurt gaat worden en geen te hoge woondruk,  
te hoge verkeersdruk, te weinig openbaar groen en inbreuk op 
de woonsfeer gaat opleveren.

Zie voor meer informatie het artikel uit het Eindhovens 
Dagblad.

Marga
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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.com

  Buurtpreventie KidzzzzTalk estafette
Bodhi Markgraaf heeft deze keer in Kidstalk Tomas Matheeuwsen geïnterviewd.

Wie ben je?
Ik benTomas . Ik ben 7 jaar oud. Mijn ouders heten Hans en Cristel en mijn zus 

heet Sam.
Naar welke school en klas ga je? De Hasselbraam groep 4.

Wat is je lievelings: ...?
Op school vind ik rekenen het leukst. Ik eet graag boerenkool. En ik ga het liefst 
naar Frankrijk op vakantie. Zuurtjes vind ik lekkere snoepjes. Ik vind alle kleuren 
mooi en heb dus niet één lievelingskleur. Een poema is mijn lievelingsdier. En op 

Tv kijk ik graag naar Tuff  puppy.

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

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetbal en gamen.

Wat is een goede/slechte eigenschap? 
Ik kan goed voetballen. En ik kan slecht balletten.

Van welke muziek hou je? 
Pop en rock

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Ja, want je kan er veel doen.

Wat wil je later worden? 
Voetballer.

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
De volgende keer wil ik Casper Zweerman interviewen.

Ik kan goed voetballen. En ik kan slecht balletten.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 

Ik kan goed voetballen. En ik kan slecht balletten.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
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Kinderpagina!!
CARNAVAL

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

Er zijn veel verhalen over hoe carnaval 
nu eigenlijk is ontstaan. Carnaval is al 
heel oud en werd eigenlijk al ver voor 
Christus gevierd. Het was een soort  
lentefeest. De mensen vierden dat alles 
in de natuur weer begon te groeien. Ze 
droegen maskers om de boze geesten 
van het donker te verjagen. Zelfs in de 
kerk werd er toen gedanst en gezongen. 
Nu gaat het er bij ons in de kerk niet 
meer zo uitbundig aan toe.

Vasten
Na carnaval en aswoensdag is het vasten. 
De vasten duurt veertig dagen en begint 
op aswoensdag. Vroeger betekende vas-
ten dat je minder snoep at en geen vlees. 
Even zuinig aan doen dus. Voordat de 
tijd van vasten begon gingen de mensen 
nog één keer uit hun bol. Nog één keer 
heel veel eten, snoepen en feesten dus. 
Tegenwoordig vinden we vasten meer 
een periode waarin je na kunt denken. 
Denk eens aan alles wat je hebt en kunt 
doen. We vinden alles vaak maar heel  
gewoon en we hebben het altijd druk 
met clubjes en sporten. Er zijn ook een  
heleboel kinderen die het niet zo goed 
hebben als wij. Sommige kinderen zijn 

ziek, , hebben een andere huidskleur en 
worden daarom gepest of  sommige  
kinderen hebben zelfs helemaal geen 
huis. Misschien is het een leuk idee om  
in de vastentijd eens wat meer aandacht 
aan elkaar te geven. Zet 's avonds de TV 
eens uit en ga eens gezellig een 
spelletje doen met elkaar. 
Misschien ken je wel iemand 
die vaak alleen is en heel blij 
zou zijn met een bezoekje van 
jou. Heb je ruzie met een 
klasgenootje? Praat het eens 
uit en maak het weer goed.
 
Probeer het eens en je zult 
merken dat het een fijn  
gevoel geeft.

  

  
 
 

Het is weer bijna carnaval. Een gezellig feest, waarbij mensen zich 
verkleden en soms een grappig masker opzetten. We maken plezier 
en denken even niet aan vervelende of  verdrietige dingen. 

Ingrediënten voor 8 personen8 pannenkoeken (zelf maken of kant en klaar) 
1 pot chocopast 1 pakje hagelslag  beetje jam  pakje lange vingers  zakje snoepjes (bv smarites of tumtum) 

 slagroom (spuitbus  vanille ijs
Bereidingswijze
Besmeer de pannenkoeken met jam, slagroom 
of chocopasta om en om. Stapel ze op en eindig met slagroom doe hier 
over de hagelslag. Plak met de lange vingers 
rondom de zijkant met de chocopasta en  
versier met snoep en slagroom de bovenkant. 
Daarna een uurtje opstijven in de koelkast.Serveertips

Serveren in punten met een bol vanille ijs.

rondom de zijkant met de chocopasta en  
versier met snoep en slagroom de bovenkant. 
Daarna een uurtje opstijven in de koelkast.Serveertips

Serveren in punten met een bol vanille ijs.

rondom de zijkant met de chocopasta en  

rondom de zijkant met de chocopasta en  
versier met snoep en slagroom de bovenkant. 
Daarna een uurtje opstijven in de koelkast.Serveertips

Serveren in punten met een bol vanille ijs.
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Schoenmakerij
Hans Bonnema

Kwaliteit is 
onze garantie

Geldropseweg 115

Al ruim 30 jaar een vertrouwde naam

Informatie avond “Hertoghof”
– 23 januari 2012 – openheid van zaken door  

Foolen & Reijs vastgoed in het rochushofje

Het renoveren van de Hertoghof  heeft al enige tijd de gemoederen bezig 
gehouden. Over het verloop en de aanpak van deze bouw is daarom 
gekozen voor óók een informatie avond voor de Rochusbuurtbewoners; 
er zijn naar zeggen 200 flyers verspreid hiervoor.

Aanwezig waren zo’n 15 personen met als sprekers de heren 
Foolen & Reijs van Foolen & Reijs Vastgoed. Zij hebben het 
gebouw de Hertoghof  aangekocht met als doel dit apparte-
mentencomplex een nieuwe uitstraling te geven. F&R Vastgoed 
heeft het gebouw de Hertoghof  doorverkocht aan 4 beleggers 
m.u.v. winkels onder het appartementencomplex/winkels 
Hertogstraat. 

De doelgroep voor nieuwe bewoners zijn: expats kopers 13e 

etage en campuscontracters plús studenten (promovendi TUe) 
1e t/m 5e etage. Reguliere huurders 6e t/m 12e etage. De anti-
kraak = tijdelijke bewoners = zijn hiervoor uit het gebouw 
moeten vertrekken: ook voor de reguliere bewoners is een aan-
bod gekomen om vrijwillig te vertrekken waarvan er diverse 
ook verhuisd zijn. Gezien het fietsenprobleem is de bedoeling 
van F&R om dit probleem op de lossen door een fietsenkelder 
in de Hertoghof  alsook een overdekte/afgesloten fietsenstal-
ling buiten tussen Hertoghof  zuidzijde en de winkels  
te plaatsen. 

De Parkeerproblematiek omtrent het parkeren 
Hertoghofbewoners = is gecalculeerd op Gemeentenorm 
0.1/0.3 = zou op te lossen zijn door Parkeerplaatsen in de 
Hertoghof  garage (37 plaatsen). Hierover buigt de 
Buurtbewoners Commissie zich nog. Of  de Bouwvergunning 
voor de Hertoghof  is afgegeven is nog de vraag (citeer: omge-
vingsvergunning voor 29a/35, 27 december 2011 afgegeven). 
De bedoeling van F&R is eind februari met de renovatie te 

starten met als uitvoerder Bouwbedrijf  Groenen te Veldhoven. 
Naar zeggen van F&R is dit een gerenommeerd = dus op vele 
fronten = een betrouwbare bouwer: bekend met werken in/
door woon- en leefgemeenschappen en correct in haar uitvoe-
rende taak. 

De renovatie neemt ongeveer 6 maanden in beslag: augustus  
is de streefdatum van F&R. In verband met de aanvang van  
het nieuwe studiejaar 2012: voorstel M.Reijs de buurt in  
gesprek te laten gaan met Bouwbedrijf  Groenen. Aldus F&R: 
tijdens de bouwperiode parkeert men de werkbusjes zoveel 
mogelijke in de parkeergarage Hertoghof  én tussen 
Hertoghofwinkels zuidzijde plús zoveel mogelijk aan de 
Heroghofstraat zijde met af  te geven parkeervergunningen. 

Sloopwerkaamheden: naar verwachting 1 maand . Naar zeggen 
F&R zal er weinig gesloopt worden. Aanvangstijd bouwwerk-
zaamheden 7.30 uur. Afsluitingstijd: 16.00 uur. Het huisvuil 
blijft afgevoerd via de stortkoker Hertoghof  en zal zoals voor-
heen door de huismeester in containers worden buitengezet. 
Het aantal containers op de situering is nog niet bekend. 
Volgens F&R zullen er geen grondcontainers geplaatst 
worden. 

Tijdens de vergadering heeft Foolen uitdrukkelijk verzocht 
geen juridische stappen te ondernemen maar in overleg te blij-
ven met Foolen & Reijs Vastgoed.

Afgezant van deze informatie avond
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Carnaval
Gaan we weer los...?

Carnavalsagenda

Vrijdag 17 februari 2012 

15.00 uur start carnaval in Brabant weer met  

3 Uurkes Vurraf van Omroep Brabant in hotel 

Pullman Eindhoven Cocagne. 

Efkes oe toeter stemme in het Stads- 

paviljoen, aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 18 februari 2012 

Lampegatse optocht,vertrek Grote Optocht 

vanaf de Fuutlaan om 13.11 uur. Vertrek 

Kinderoptocht om 12.41 uur bij de Effenaar.  

De optocht trekt dit jaar vanaf de Fuutlaan, via 

Parklaan en Dommelstraat naar het Stations-

plein. Vervolgens gaat de Stadsprins achteraan 

de optocht via het Stationsplein, Vestdijk, Oude 

Stadsgracht, Stadhuisplein, Wal, Bilderdijklaan 

naar de Geldropseweg. 

De proclamatie om 17.15 uur wordt in de tent 

op de Stadse Mert de Proclamatie voorgelezen 

en het "Leste Lempke" ontstoken.

Zondag 19 februari 2012  

Carnavalsdienst aanvang van de dienst in de 

Catharinakerk: 10.30 uur, thema dit jaar 

"Carnaval del mundo" aansluitend vindt  

de Lampegatse carnavalsbrunch plaats in 

de tent op de Stadse Mert. Er worden diverse 

zaken georganiseerd als een Kapellenfestival en 

Lampegatse jeugdcarnaval.

Malle Maandag 20 februari 2012  

Ook na het weekend zijn er diverse activiteiten 

op Malle maandag in Eindhoven. Er wordt 

bijvoorbeeld gevoetbald tussen PSV en EVV  

op de Stadse mert.

Om 19.00 uur is er een nieuw feest in Café 

Thomas op het Stratumseind in Eindhoven. Dit 

carnavaleske feest voor jongeren tussen de 20 

en 30 jaar zal het èchte carnaval weer naar hun 

toe brengen. The Joël Borelli Show, de 

Stadsprins van het Lampegat, diverse kapellen 

en een spetterende slotact zullen hiervoor 

zorgen. Om 23.15 uur komt de Stadsprins op 

bezoek.

Dinsdag 21 februari 2012 

De laatste dag van de carnaval...

Om 12.30 uur worden de versierselen behorende 

bij de onderscheiding "D'n Beste Mensch van 

Eindhoven 2012" en daarna wordt de Gouden 

Rommelpotter 2012 uitgereikt.

De boerenbruiloft op de Mert zal gevuld zijn 

met boeren en boerinnen in hun boerenkostuum 

en natuurlijk met andere belangstellenden. 

Aanvang in de tent is 14.30 uur. 

Kapellenfestival vanaf 20:30 uur op de Kleine 

berg en om klokslag 24.00 uur zal de Stads-

prins tijdens een ludieke ceremonie verdwijnen 

ten teken dat carnaval 2012 ten einde is.  

De sluitingsceremonie vindt plaats in de tent.

U nog veel meer info terug kunt vinden op 

www.federatie-eindhovens-carnaval.nl

Carnaval
Tussen 18 en 21 februari is het weer carnaval in het Lampegat. Niet echt 
een feestje waar veel buurtgenoten aan meedoen. Ondergetekende kan 
het weten want die probeert heel haar leven al overal bij te zijn om niets 
van het feestje te missen. En bewoners van de Rochusbuurt kom ik 
zelden tegen...

Wat heeft de Rochusbuurt met carnaval. 
We hebben geen eigen vereniging waar 
de stadsprins eens per jaar langs komt. 
Wel hebben we een stadsprins met  
gevolg voortgebracht. We hebben geen 
kapel die je overal tegen kan komen. 
Maar wel hebben we een aantal muzikan-
ten die bij andere wijken aansluiten. En 
we hebben al helemaal geen eigen carna-
valslied. Wel zijn er Rozentuin-bewoners 
die bijna jaarlijks het Eindhovens carna-
valslied bij de Rommelpot zingen. Ook 
de Eindhovense carnavalsvlag wordt 
maar zelden in onze buurt gezien. Vorig 
jaar werd er in de Hertoglaan, de Willem 
van Hornestraat en de Hoefkesstraat 
oranje/blauw gevlagd.

Zo stond ik vorig jaar in de Smalle Haven, 
van ex-buurtgenoot Rob van de Ploeg, 
op een verhoginkje te deinen en ik zag 
hele hordes Witte-Dorpenaren en  
vervolgens een paar bosjes Schrijvers-
buurtenaren. Maar geen Rochusbuur-
man of  –vrouw te bekennen. En ineens 
zag ik hem... Een buurtgenoot uit de 
Tuinstraat. Herkenning van zijn kant was 
er niet. Maar hij genoot van het feestje en 
ik voelde me opeens een stukje minder 
eenzaam.

Wat is dat toch dat carnaval hier niet zo 
leeft. Een aantal jaar geleden was het 
“not done” om je met carnaval te laten 
gaan. Maar die fase hebben we toch hoop 
ik wel gehad. Vorig jaar in de carnavals-
mis, in de Catharinakerk bij ons om de 

hoek, maakte de pastoor een mooie  
opmerking:“Door het jaar heen probeert 
iedereen een masker op te houden. En 
met carnaval laten mensen eindelijk hun 
masker eens zakken.” Daarom een plei-
dooi om meer buurtgenoten van de bank 
te krijgen en zich in het feestje te men-
gen. Tenslotte hebben we de meeste  
carnavalswinkels van Eindhoven om ons 
heen. Er is kindercarnaval in de buurt 
(zaterdagmiddag in de Caravelle en 
maandagmiddag in de Blokhut). De kin-
deroptocht van school gaat 17 februari 
om 13:00 van de Hasselbraam naar de 
Blokhut. De stadsoptocht komt op  
zaterdag bijna door onze wijk heen...
We kunnen kruipen naar het Stratums 
Eind en het belangrijkste van alles er  
wonen hier keiveel leuke mensen.

Janine
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  Rochus Culinair recept

Vliegensvlugge zuurkoolschotel
voor 4 personen

Deze zuurkoolschotel maak ik vaak wanneer ik weinig 
tijd heb om te koken en is toch hartstikke lekker. Je 
maakt hem in maximaal 10 minuten en dan hoeft de 
schotel alleen nog maar zo’n 20 minuutjes in de oven. 
In een half  uur tijd heb je een lekkere zuurkoolschotel 
op tafel staan!

Ingrediënten:
•	 1	pak	zuurkool
•	 1	blikje	ananas
•	 1	pakje	katenspek
•	 2	zakjes	mix	voor	aardappelpuree
•	 1	zakje	geraspte	kaas

Bereiding:
Bedek de bodem van een ovenschaal met een laagje katenspek. 
Laat de zuurkool uitlekken in een vergiet en voeg de ananas 
met een beetje sap toe en meng het door elkaar. 
Vervolgens schep je het mengsel van zuurkool en ananas  
bovenop de katenspek. Maak de aardappelpuree volgens de 
aanwijzingen op het pak. Gebruik hiervoor 2 zakjes. (Je kunt 
natuurlijk ook zelf  aardappelpuree maken, maar dat kost je wel 
meer tijd). Bedek de zuurkool met een laag aardappelpuree.

Tenslotte verdeel je de geraspte kaas over de aardappelpuree. 
Zet de schotel zo’n 20 minuten in een voorverwarmde oven op 
180 graden en je kunt gaan smullen van een lekkere 
zuurkoolschotel!

Lisanne

De klassieker...
Het contract van aanbesteding van een  

huizenblok aan de Jan van Schoonvorststraat

In augustus 2008 werd ik (mede-)eigenaar van een 
woning aan de Jan van Schoonvorststraat. De woning 
staat bij sommige buurtbewoners beter bekend als 
‘het huis van Frans en Nellie’ ;-). Maar sinds de zomer 
van 2008 is dit dus het huis van Bert en Lisanne. 

Toen we het huis betrokken troffen we in de woning een lijst 
aan met de bouwtekening van de woning en het huizenblok 
waartoe het behoort, evenals het contract van aanbesteding en 
het bestek d.d. 18 januari 1929.

In het contract is te lezen dat architect L. Neeskens aannemer 
H.J. Brinkhuis opdraagt een blok van drie woonhuizen te bouwen 
op het terrein hoek Jan van Schoonvorststraat en Willem van 
Milbergchstraat voor het luttele bedrag van zo’n 14.000 gulden! 
(Dat waren nog eens tijden! ;-))

In het bestek staat exact vermeld hoe het huizenblok gebouwd 
moest worden: de maatvoering, te gebruiken materialen, alles 
staat erin opgenomen. Het leuke ervan is dat veel van hetgeen 
beschreven staat nog is terug te vinden in onze woning. 

Anno 2012 zijn twee van de drie woonhuizen nog in tact.  
Het hoekhuis is helaas verbouwd en bestaat nu uit enkele 
appartementen. 

Lisanne
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De Astrum Stargate
Al bij de vorige krant heeft Paul Rötschke (Affaire d’Antiques et 
Cadeaux) me gevraagd of  er een artikel over de Stargate in de buurtkrant 
kon. Helaas was de kopijsluiting toen al voorbij. Het tekent Paul dat hij 
daar erg mee zat, want “de Stargate kan mensen helpen die het met de 
feestdagen moeilijk hebben”.

Wat is in godsnaam een Astrum Stargate? 
Volgens de folder is het een krachtig  
energieveld met 24 geënergetiseerde 
kristallen bollen. Door even in dit energie-
veld te zijn, wordt het trillingsniveau van 
je lichaamscellen beïnvloed. Dit heeft tot 
gevolg, dat je lichaam geactiveerd en  
gezuiverd wordt en het zelf  genezend 
vermogen gestimuleerd wordt. Tot zover 
de theorie.

Naast de winkel van Affaire d’Antiques 
heeft Paul al een poos een extra pand  
gehuurd. Hier heeft hij bijvoorbeeld de 

prachtige fototentoonstelling van de 
Flying Teachers georganiseerd. In deze 
ruimte is een kamer gebouwd met daarin 
een behandeltafel. Om die tafel ligt op de 
grond een houten ster waarop de kristal-
len bollen liggen. De kamer is sfeervol 
ingericht, er branden zachte lampen en 
er klinkt rustgevende muziek. De muziek 
is speciaal afgestemd op de frequentie 
van de kristallen.

Je kunt 20 of  50 minuten op de tafel gaan 
liggen. De ervaringen zijn volgens Paul 
heel verschillend en ook per persoon 

telkens anders. Zo voelen mensen zich 
geactiveerd of  juist rustig. Anderen zien 
weer heldere beelden. Weer iemand  
anders heeft veel minder last van de  
bijwerkingen van zijn (psychose-) medi-
catie, of  het effect van een acupunctuur-
behandeling wordt positief  versterkt .

Volgens Paul is de gemene deler, dat 
iedereen even rust neemt en contact  
krijgt met zijn eigen lichaam. Dat op zich 
is al helend in deze jachtige tijd. Dat zijn 
bedoelingen verder gaan dan sessies in 
de Stargate aanbieden blijkt wel uit zijn 
plan om in deze ruimte een theetuin op 
te zetten. Daar kunnen dan mensen naar 
toe komen om energie op te doen en met 
elkaar te praten of  er gewoon zijn. Ook 
hoopt hij met meer mensen samen de 
energie van de aarde (Schumann 
Resonantie) te kunnen ervaren.

Ben je nieuwsgierig geworden? Op dins-
dagen zijn open dagen en kun je tegen 
een gereduceerd tarief  kennis maken 
met de Stargate. 
Wel even een afspraak maken:  
Paul Rötschke, Hertogstraat 29a/31, 
06-57167501/06-21231175, niburueind-
hoven@gmail.nl, www.niburuhealth.nl

Marga

Niburu Health Centrum Eindhoven

Hertogstraat 29a, 5611PA Eindhoven
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  Voor u geknipt...

Aan de voorkant zie je het er niet aan af. Maar achter die onveranderde voorpui 
heeft huize Gerda en Pierre in de Willem van Hornestraat een enorme  
metamorfose ondergaan. En dat heeft het ED niet ongemerkt voorbij willen 
laten gaan. 
Anoniem in het ED maar niet in ons eigen Rochusnieuws “voor u geknipt”.
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December/Januari 2012

We hebben jacht gemaakt op een veel-
pleger die voor overlast zorgde in de 
vorm van fietsendiefstallen in de Iriswijk 
en Rochusbuurt, de man is inmiddels  
ingerekend en gaat voor lange tijd achter 
de dikke deur.

Op gebied van woninginbraken is het erg 
rustig geweest en nog steeds, andere  
wijken in Stratum is het beeld anders.   
De jaarwisseling is rustig verlopen in de 
wijk op een autobrand na en enkele 
gewonden(licht) door vuurwerk.

Echter... op 28 December 2011 om-
streeks 20.05 uur vond er een gewapende 
overval plaats op de jumbo aan de 
Geldropseweg, de 3 daders zijn gevlucht 
in de richting van de Hoefkestraat/
St.Rochusstraat in die omgeving hebben 
we ook wat spullen hebben aangetroffen 
gebruikt bij de overval. Via social 
media(twitter) is er al aandacht gevraagd 
voor die zaak, opnieuw de vraag, heeft U 
iets verdachts gezien die avond op het 

tijdstip voornoemd? Alle info kunt u 
kwijt bij ondergetekende.

Neem eens een kijkje op onze Facebook 
site waarin ik regelmatig stukjes schrijf  
over het wel en wee van een wijkagent in 
Stratum als voorbeeld het laatste stukje 
wat gaat over het delen van informatie.

http://www.facebook.com/photo.php
?pid=1293744&l=493202ecbc&
id=233041110047987 
(kopieer in je browser/internet explorer ) 
of  in het algemeen:
http://www.facebook.com/PolitieE-
indhoven
leuke en actuele info over zaken bij U in 
de wijk.

Doel van social media (de naam zegt het 
al) is bedoeld om de betrokkenheid van 
de burger en wijkbewoners te vergroten, 
de samenhorigheid te bevorderen en  
de kloof  tussen de politie en U te 
verkleinen.
 
Je hoeft zelf  niet te twitteren om iemand 
(zoals de wijkagent) te volgen, heb je een 
smartphone met internet, download 
twitter maak een account aan (gratis) en 
volg mij om op de hoogte te blijven van 
de actuele stand van zaken uit Uw wijk, 
vragen stellen via twitter kan ook ook  
1 op 1.

Be safe,  met vriendelijke groet.

Erwin van Melis

Politie Brabant Zuid-Oost | Afdeling Stratum

Wijkagent: Erwin van Melis

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

Whazz dah

Al wandelend door de wijk viel mijn oog 
op deze geschilderde/gestempelde(?) af-
beeldingen op het trottoir ter hoogte van 
de hoek Rochusstraat - Geldropseweg.
Volgens de maker ervan ligt geluk hier 
op straat. Naast de tekst staan vier  
klavertjes 4 afgebeeld, die de tekst kracht 
bijzetten. 

Persoonlijk kan ik deze vorm van ‘straat-
kunst’ wel waarderen. Het laat me  
verwonderen over hetgeen ik zie,  
stilstaan bij de boodschap en ben  
benieuwd naar de beweegredenen van  
de maker ervan.

Lisanne 
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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

Produktie:
Artemis Printing Eindhoven

www.artemisprinting.nl

Colofon

Grijze bak
Dinsdag

14 en 28 februari, 13 en 27 maart 

Groene bak
Dinsdag

7 en 21 februari, 6 en 20 maart

Oud papier
Woensdag

1, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart

Plastic, Glas
Dagelijks, containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg of Albert Heijn, Leenderweg.

grijs, groen en papier
Puzzel Agenda Rochusbuurt 2012

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

Schoolvakanties gesloten

  Oplossing:  deze keer goed

D S E O M E L O E N L
M E S E B Z P I E E K
E A O E N O Z R P E A
S L N O J A N P E B L
B L O D N T A E R I O
R B E I A S L I N T O
A L P T A R K U A R K
A S E A R O Y A E G R
M G N R O O M N Y P U
U I O S O O W V E D U
S R E K T M M A I S Z

Streep onderstaande groente en fruit weg,
de resterende letters vormen de oplossing.

ABRIKOOS – BONEN – BOON – BRAAM – BLOEM – KERS –  

MAIS – MELOEN – MANDARIJN – MOES – MOREL – PEULTJES – 

PREI – SINAASAPPEL – SPINAZIE – UI – TOMAAT – VIJG –  

WORTELS – ZUURKOOL




