
  nummer 143   |  December 2014

Rochusnieuws
|   inhoud

Redactioneel 2

Rochuscolumn: Klaasavond 3

Geknipt voor u 4

Repairing in de Buut 5

Kidzzzz Talk Estafette? 6

Kinderpagina 7

Een stukje geschiedenis 8

Een kerstgeschenk voor
opgevangen vluchtelingen 10

Van de buurtagent 11

Stichting Michaelson 12

Rochus culinair  14

Agenda, Grijs, groen, papier 16

Weekmarkt, Colofon 16

Hallo allemaal,
Bij deze willen wij van het buurtbestuur iedereen in de  
wijk uitnodigen!
 
Op vrijdag 16 januari vanaf  19.00 uur tot 23.00 uur  
organiseren we weer onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel in  
het buurthuis ‘De Buut’.
Leuk om je buurtgenoten een gelukkig nieuwjaar te  
wensen met bubbels en nieuwe plannen te maken voor  
het komende jaar! 

We hopen veel bekende en nieuwe gezichten te zien, en net  
ls andere jaren hebben we een klein cadeautje voor alle actieve  
vrijwilligers in de buurt klaar liggen!

Groetjes, Het Rochusbuurtbestuur, 
Gijs, Laura, Sabine, Niek en Carlijn

Aan de kook in de Buut
Samen aan tafel met buurtgenoten. Dat lijkt mij een gezellig idee. Graag 
zou ik met  Rochusbuurtgenoten een aantal keren per jaar een eettafel 
organiseren in de Buut. Dat kan eenvoudig of  uitgebreid. Alle ideëen 
zijn welkom. 

Lijkt het je leuk om dit mee te organiseren, mee te koken of  mee te helpen, stuur mij 
dan een mail. Vind je het leuk om mee te eten, volg ons dan in het Rochusnieuws, 
website www.rochusbuurt.nl of  facebook Rochusbuurt.

Koert linders (koert.linders@gmail.com)



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

+ Zorg van uw kunstgebit Tandprotheticus, Tandtechnicus

+ Zorg van uw implantaten Implantoloog

+ Zorg van uw tanden Tandarts

Gratis advies over uw kunstgebit!

Wij zorgen voor reparatie.

Wij maken nieuwe kunstgebitten en klikprotheses.

Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekering. 

Wij komen desgewenst bij u thuis voor reparaties en het passend maken en aanmeten 

van protheses.

Wij hebben onze zorg uitgebreid: vanaf eind september kunt u op afspraak terecht in onze 

vernieuwde praktijk: 

Bij onze tandarts voor tandheelkundige zorg. Bij onze implantoloog voor het plaatsen 

van implantaten t.b.v. klikprotheses, kronen en bruggen.
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Redactioneel 143

Kerstervaring à la Dickens
Het ophalen van de enquête van het buurtbestuur was voor mij een echte 
kerst-ervaring. Een paar dagen voor Sinterklaas en de (zeur?!) - pieten-
discussie sprak ik af  met Carlijn de voorzitster van het bestuur. Samen 
gingen we dan maar langs de deur om de enquêtes op te halen. 

Ik kreeg een van de straten toegewezen en gewapend met een flinke dosis: ze zullen 
de deur wel voor me dichtgooien ging ik welgemoed de deuren langs. Ja, natuurlijk 
lezen wij het Rochusnieuws en tja, die enquete: kan ik hem nog invullen? Dat viel dus 
sowieso heel erg mee, maar wat ik in die straat meemaakte... 
Bij het zoveelste adres werd ik binnengeroepen bij een wat oudere buurtbewoonster. 
Kwetsbaar maar vitaal in het maken van kunst en na de tweede nadruk op dat ene 
kleurige schilderij merkte ik: het zou wel eens kunnen zijn dat deze dame wat minder 
goed is in het onthouden van dingen.
Na een welgemeend; tot ziens en bedankt voor de rondleiding kwam ik bij de boven-
buurman. Ik sprak hem aan op de buurvrouw. Ja zeg, hij hield een oogje in het zeil: 
als er iemand aanbelde dan keek hij even mee. En ja zeg natuurlijk, hij zat aan tafel 
bij het overleg met de zorg. Hoewel die niks echt aan de organisatie van de zorg  
deden stond hij zomaar klaar. Toen ik het met Carlijn over deze dame had zei ze: en 
er is ook een leuk buurdametje dat haar hondje uitlaat. Grappig om hen te zien. (Met 
Chinees accent).
Zomaar een kerst- ontmoeting in onze zorgzame buurt, waar buren blijkbaar zonder 
aansporing voor elkaar klaar staan! Fijn! En dan heb ik het nog niet gehad over de 
rommelmarkt, running- diner, plantenbeurs, repair- café, Fritzen, Buut- vrij enz. enz. 
in 2014! Dank aan alle organisatoren en leuke deelnemers.

Bent u ook zo benieuwd naar de uitslag van de buurt- enquête van het bestuur? 
Hierover zullen we zeker in het volgende nummer berichten.

Veel leesplezier in dit leuke kerstnummer. Goede dagen en tot weerlezens in 2015!

  Buurt-info

Kopij voor het Rochusnieuws?
Begin februari van dit jaar verschijnt nummer 144 
van deze buurtkrant. Heeft u daarvoor kopij? 
U kunt deze tot en met zondag 18 Januari  
a.s. mailen aan: rochusnieuws@gmail.com 
Of afgeven op: Sint Jorislaan 18 of op 
de Willem van Hornestraat 19.

Buurtbestuur
Carlijn ‘t Hoen tel: 06 43 89 46 99 

Gijs van Stiphout tel: 06 34 71 03 34

info@rochusbuurt.nl

www.rochusnbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie
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

Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster tel. nr. 14040

Gebiedsmanager Stratum
Hans Wetzer 

Bewonersplatform Stratum
Joke Beniers platform@platformstratum.nl



Al ruim 35 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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Klaasavond
Ze vragen er wel een beetje om, schoot door mijn hoofd. Een goedkoop boterhamzakje met een handvol 
snoepgoed en een mandarijntje. Het zakje had een label of  iets dat er op leek met wat reclame. Het gebeurde 
allemaal aan ‘onze’ kant van de Geldropseweg. Drie zwarte pieten, ze leken me te kennen en drukte me een 
snoepzakje in de hand. Het werd al donker, misschien moesten ze er vanaf.

Ze liepen wat onhandig rond, zo zonder Sinterklaas. Onder de kersttraatversiering is 
de concurrentie met de kerstman duidelijk voelbaar. Misschien waren ze ingehuurd 
door de lokale ondernemersvereniging. De winkeldeuren werden niet spontaan en 
luid roepend opengegooid en een hand met snoepgoed door de winkel bleef  ook 
achterwege. Voorzichtig werd de deur opengemaakt en aan de detaillist  
gevraagd of  er misschien... Het snoepzakje werd rustig op de toonbank gelegd. 

Polderen is voor pieten niet makkelijk. Was de afspraak dat er geen snoepgoed door 
de ‘zaak’ mocht vliegen, dat de klanten niet mochten worden gestoord met luidruch-
tige aanwezigheid? En waarom mandarijntjes? Als kind gaf  ik de mandarijntjes direct 
door aan mijn vader. Niks tractatie, zuur! 

Gelukkig is er dan nog de Kerstman. Als marketing door CocaCola op de marktge-
zet, en onderwijl door kinderen over heel de wereld omarmd. Deze licht obesitas- 
lijdende oude man, is een soort sprookjesfiguur, zonder duidelijke historie en (nog) 
geen achtergrond die vragen oproept bij volwassenen. Een polderfiguur pur sang zou 
je kunnen zeggen, ware het niet dat deze man zich daarmee niet voor de kar laat span-
nen door allerlei conflicterende culturele erfgoedliefhebbers. Want polderen betekent 
ook vergaderen, debateren en vooral, je gal spuien. Een activiteit die alle Nederland 
ingezetenen, van welke oorsprong ook, goed beheersen en uitvoeren ware het een 
lieve lust. En dàt maakt ons samen het Nederlanderse volk.

De kerstman zal nooit echt de onze worden, want hij roept geen conflicterende 
standpunten op waaromheen werkgroepen gevormd kunnen worden of  tot demon-
stratie kan worden opgeroepen, en rechtvaardigt geen burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 

Het was een dag voor pakjesavond. De pietendiscussie liep ten einde dacht ik, voor 
dit jaar. Nederland Polderland. Snoepzakjes zitten vol fruit, de pieten worden 
Sinterklaas en volgend jaar zullen ook andere gelovigen zich melden, dat net als bij 
Real Madrid, het kruisje uit het logo, lees mijter, moet en Sinterklaas gewoon Klaas 
moet heten.

Koert Linders

Rochuscolumn
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 Geknipt voor u...

Tien nieuwbouwwoningen Hoefkestraat verkocht
Aan de Hoefkestraat ontwikkelt Wooninc. 15 eengezins- 
woningen. De woningen worden verkocht en gebouwd door 
Bouwbedrijf  Ban Bouw. Er zijn inmiddels 10 woningen 
verkocht. De 15 koopwoningen hebben een oppervlakte van 
123 tot 141 m2 (GBO) met een ruime woonkamer, aparte 
keuken, drie slaapkamers en een zolder. De tuin grenst aan 
het groene binnenterrein. Ook hebben de woningen een 
parkeerplaats op eigen grond. 

Eind dit jaar start Ban Bouw met de voorbereidingen.  
Samen met team leefbaarheid uit de Rochusbuurt wordt 
gekeken naar het beperken van overlast. 
Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden? Bouwbedrijf  
Ban Bouw kan uw vragen beantwoorden via 040 283 19 05.

Nieuwbouwplannen Blauwververij
De bouwplannen tussen de Blauwververij, Rochusstraat en 
Romerohof  zijn volop in ontwikkeling. Samen met de ontwik-
kelende aannemer bekijkt Wooninc. opnieuw de mogelijkhe-
den voor deze locatie. Wij hopen u op korte termijn te kunnen 
informeren over de nieuwe plannen. 
Het herinrichten van de openbare ruimte en het verplaatsen 
van de bergingen van de woningen aan het Romerohof  worden 

ook in de nieuwe plannen meegenomen. De woningen aan het 
Romerohof  blijven bestaan. De desbetreffende huurders zijn 
hier eerder over geïnformeerd. 

Heeft u vragen over de nieuwbouwplannen? Neem voor meer 
informatie contact op met projectleider Froukje Simons via 
040 265 44 00.
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Repairing in de 
Buut; een reparatie 
met un praötje.
Het bord op de Geldropseweg dat wijst naar het 
Repair Cafe in de Buut lokt mensen naar binnen.  
Het is gezellige middag waar menig buurtbewoner 
gewoon binnenloopt voor een klein praötje.  
De bezoekers vormen daardoor een mix van bekende 
en nieuwe gezichten, met grote en kleine reparaties.

Na ontvangst door de gastheer, wordt er rustig gewacht. De re-
pairtafels zijn vol. Een naaimachine tikkelt, de boormachine 
zoemt en de geur van soldeersel vult de ruimte. Het gesprek 
onder de bezoekers komt al snel op gang. En bekske koffie of  
thee brengt al snel de verbinding. Het zijn gesprekken van al-
ledag: over de reparatie, over de reis naar de Buut of  over het 
weer. Veel bezoekers zijn verbaast over de gezelligheid die het 
Repair Café uitstraalt, maar daar wordt hard aangewerkt. 
Regelmatig is er zelfgemaakte cake of  een koekje. Het ademt 
een gastvrijheid die zelfs het wachten leuk maakt.
 
Het samenbrengen van mensen is een belangrijk doel van  
repairing. Ook de vrijwilligers maken een praatje met de bezoe-
kers, terwijl ze samen werken aan een reparatie. Het is bijzon-
der menig bezoeker weer terug te zien met voor een nieuwe 
reparatie. Zelfs als iets niet gerepareerd kan worden gaan mensen 
vrolijk naar huis. De pot met vrijwillige bijdragen is op het eind 
van de dag weer leuk gevuld. Het is een blijk van waardering 
voor de inzet van iedereen. 

Volgende Repair Cafe Stratum is op zaterdag 27 december, 
van 14 tot 17uur. Vanwege de kerst is het extra gezellig met  
versnaperingen die passen bij Kerst en Nieuwjaar.

Repair Cafe



In de Droomwereld ben je thuis!

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en 
professionele opvang aan kinderen tussen 

nul en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door een 
open sfeer en klantgerichtheid.

Wij bieden:
•  Gecertificeerde VVE-opvang
•  Dagopvang
•  Peuteropvang
•  Buitenschoolse opvang
•  Vakantieopvang en opvang 
   op studiedagen

Voor meer informatie of een rondleiding 
kunt u ons bereiken op telefoonnummer 
040-213 42 96.

Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.dedroomwereld.nl
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KidzzzzTalk estafette

Wie ben je?    Joes Van Osch

Hou oud ben je?   4 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?
Mijn ouders zijn Cris en Eefje en zus Juul

Naar welke school en klas ga je? 
Hasselbraam groep 1/2 A.

Wat is je lievelings........................
Les - Gym en knutselen
Eten - frietjes
Vakantieland - Italië
Snoep - pepernoten
Kleur - Blauw
Dier - Neushoorn
Tv-programma - Buurman en Buurman

Waaraan heb je een hekel?   Pesten.

Wat zijn je hobby’s?   Stoeien met papa, fietsen.

Wat is een goede/slechte eigenschap?   Een goede ei-
genschap is dat ik lief  ben en een slechte eigenschap is dat ik 
snel boos wordt als iets me niet lukt.

Van welke muziek hou je?   Happy, Pharell Williams.

Vindt je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Waarom? 
Ja, er wonen leuke vriendjes en ik kan fijn in de speeltuin 
spelen.

Wat wil je later worden?   Ridder

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?
Mijn zus Juul.

Iedere uitgave van het Rochusnieuws interviewt een kind uit de wijk een buurtgenootje van ongeveer 
dezelfde leeftijd. De ‘ondervraagde’ mag steeds bepalen wie hij/zij de eerstvolgende editie bevraagt.  
Dit keer is Niels Sandbergen in gesprek met Joes Van Osch.
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Kinderpagina!!
RaRa Raadsel
Vind de weg naar de top van de kerstboom!

Wat is het toppunt van geduld?

Op je kop gaan staan en wachten tot je 
sokken uitvallen!

Lachen, gieren, brullen! 
Jantje komt voor het eerst op zijn nieuwe school.  
Vraagt de juf: “Ken je het alfabet al Jantje?”  
Zegt Jantje: “Ja juf”  
Vraagt de juf: “Welke letters komen er na de A?”  
Zegt Jantje: “Alle letters juf”

De kerstman loopt een postkantoor binnen en vraagt om een postzegel 
van 89 eurocent. “Oh ja,”, zegt ‘ie tegen de verkoper, “wilt u het prijsje 
er af halen? Het is namelijk een Kadootje.”

In december zwemt Lars in zee. “W-w-w-w-wat k-k-k-koud is het, 
“bibbert Lars. “Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan.”

Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader zegt:”Dit is een pak 
slaag waard.” “Vind ik ook, “zegt Robin. “Kom, ik weet waar de meester 
woont.”

b a k v r e d e k l
a d r p i e k e k i
l v a r s r t e e c
r e n d i e r e r h
k n s b j s l e s t
a t b k t s d s t m
a e a b e i i t m s
r p o r n s r a a k
t o r e z e l l n s
m a r i a j e z u s

advent ezel kerstboom licht rendier arreslee jezus 
kerstman maria stalbal kaars krans pakje ster 
diner kaart kribbe piek vrede

Alle onderstaande woorden zitten horizontaal       , verticaal    of 
diagonaal     verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord.



Maandag t/m Zaterdag
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De BlauwververijEen stukje geschiedenis:

Verborgen achter vier huisjes aan de Sint Jorislaan op de splitsing  
tegenover de Gasthuisstraat, staat de honderdvijftigjarige oude 
Blauwververij, waar Wooninc. al 16 jaar de eigenaar van is.
In het verleden werd dit pand  gebruikt als fabriekspand, de woningen 
op de voorgrond waren de arbeiderswoningen. Historisch gezien is dit 
gebouw erg waardevol, en wat direct opvalt als je het terrein even op 
wandelt is dat er een grote schoorsteen staat, deze is al van verre goed te 
zien. Het oude gebouw was vroeger omringd door veel bomen en dit 
zorgde voor veel schaduw.

De rijtjeshuizen zijn meer dan anderhalve eeuw 
oud. Deze woningen zijn karakteristiek voor het 
dorp –en stadssbeeld van de negentiende eeuw.
De oude fabriek werd in het verleden gebruikt om 
textiel te verven en om het chemisch te behandelen. 
Dit oude gebouw herinnert mensen aan de geschie-
denis van Eindhoven, toen deze nog een belangrijk 
deel uitmaakte als textielcentrum in de regio.
De vroegere eigenaar van De Blauwververij was 
Johannes  van Bergeijk. Hier werd textiel in een 
soort spijkerbroek-blauw (indigo) kleur geverfd. 
Hier komt ook de naam Blauwververij vandaan. Het 
was een klein bedrijf  dat textiel blauw verfde.  
Echter heeft een blauwverver niet het hele jaar door 
voldoende werk om te doen. Dus was Johannes  
behalve eigenaar van De Blauwververij, ook eige-
naar van een koffiehuis en een slijterij. 

Het verven:
Tussen 1859 en 1963 werd in de fabriek textiel ge-
verfd en chemisch gewassen. Voor het verven van 
het textiel werden bakken gebruikt die een halve 
meter hoog waren en twee meter diep. Vervolgens 
werden deze bakken tot iets over de helft gevuld 
met water en daarna werd er indigo kleurstof  
toegevoegd. 
Boven de bakken vloeistof  stonden houten ramen, 
aan de onderkant van de ramen zaten kleine haakjes 
om de stof, die geverfd moest worden, aan vast te 
maken. 

Vervolgens werd het raam met de lappen stof  eraan 
in de bakken neergelaten. Na een poosje werd het 
raam weer naar boven gehaald en dan was de stof  
geel gekleurd. Deze ging langzaam maar zeker  
blauw kleuren. Dan volgde er een proces van spoe-
len, neutraliseren, opnieuw wassen en spoelen.
De winter was voor een blauwverver geen goed sei-
zoen, dit omdat het op dat moment te koud was bui-
ten om het proces uit te voeren, dit komt omdat het 
binnen dezelfde tempratuur was als buiten. Een idee 
zou zijn om het water in de bakken te verwarmen, 
maar dit zou te duur zijn.
Daarom werden de lappen stof  die geverfd moesten 
worden vaak in de winter klaargemaakt, zodat ze in 
de lente en zomer de tijd hadden om het te verven.
Omdat er in de herfst en winter geen werk verricht 
kon worden, had de eigenaar van de Blauwververij 
ook een slijterij en een koffiehuis in zijn bezit, om 
zo toch rond te kunnen komen.
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Nadat het procedé door andere technieken werd 
achterhaald, raakte het pand in verval en stond lang 
leeg. De meeste ruimten van het complex waren 
rond 1975 verbouwd tot zelfstandige woningen. In 
totaal waren er vijf  bewoond. Daarbij hebben drie 
beeldende kunstenaars en een industrieel-vorm- 
gever er hun atelier gehad. Ook bevond zich er een 
maquettebureau. Wat de bestemming van de 
Blauwververij zou worden was lange tijd nog 
onduidelijk. 

In 2008 is het complex grotendeels aangewezen als 
gemeentelijk monument. Met uitzondering van het 
achterliggend terrein heeft Wooninc. het niet lang 
daarna van de hand gedaan. De grond tussen de 
Hoefkestraat, St. Jorislaan, Tuinstraat en 
Rochusstraat zal waarschijnlijk door Wooninc. wor-
den bebouwd.
Huidige eigenaar is dus Dhr. Herman van Herwaarden.
In het najaar van 2012 is hij begonnen met de reno-
vatie van de arbeiderswoningen aan de Sint Jorislaan. 
Daar wonen al vanaf  februari 2013 nieuwe 
Rochusbuurtbewoners en één van de vroegere 
bewoners.

We zien de laatste tijd veel bouwactiviteiten rondom 
de ‘oude’ blauwververij. We gingen als redactie eens 
een kijkje nemen en troffen Herman uiterst bereid-
willig om ons rond te leiden. Hij is zelf  bouwkun-
dige en heeft er zijn persoonlijke project van 
gemaakt om het huidige monument blijvend een  
bestemming te geven. “wat is dan die bestemming?” 
is een vraag die brandt op onze lippen.

“Ik ga er zelf  wonen! Ik heb mijn huidige woning 
verkocht. Ik woon zelf  al jarenlang in Stratum, vlak-
bij dus en het lijkt me heerlijk om eens in zo’n pand 
te gaan wonen, samen met mijn vrouw, in de 
Rochusbuurt. Zij schildert en krijgt het ruimste en 
mooiste atelier wat je je maar kunt voorstellen.”
“Plan is dat allereerst de buitenmuren worden opge-
knapt, zo veel mogelijk terugbrengen in de oude 
staat met ‘origineel’ metselwerk. Dan moet er van 
binnen heel veel gebeuren. Bijna alle houtwerk is 
zodanig slecht door het jarenlange achterstallige on-
derhoud dat alles vervangen moet worden. Kozijnen, 
ramen, dakbalken. Er liggen nu in het hele pand 
nieuwe leidingen in de vloer, gestort in beton op een 
hele dikke isolatielaag. In het hele pand worden er 
nieuwe binnenmuren opgetrokken, prefab waar 

mogelijk. De indeling wordt voor bewoning  
geschikt gemaakt, dwz een keuken, badkamer en 
woonkamer indeling. 
Het is héél veel ruimte, maar door de uitgekiende 
herinrichting en isolatie hoop ik zo min mogelijk 
energie te verbruiken en zodoende ook te voldoen 
aan de nieuwe eisen van duurzaamheid, gecombi-
neerd met wonen in een antiek pand. Dan wordt  
natuurlijk het dak opnieuw geschikt gemaakt.

We hopen er in het voorjaar 2015 te kunnen inhui-
zen. Rond die tijd komt er ook een team van experts 
uit het noorden van het land om de schoorsteen  
onder handen te nemen. Alles zoveel mogelijk  
terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Met  
de tuin een beetje aan kant denken we er van de  
zomer al lekker van te kunnen genieten in ons eigen 
‘supermonument’!”

We hopen dat het project slaagt en nu alvast heten 
we Herman en zijn vrouw van harte welkom in  
onze buurt!



pagina 10   |   Rochusnieuws 143   |   december 2014

Een kerstgeschenk voor 
opgevangen vluchtelingen
In november deelde een buurtbewoner een idee op de Facebookpagina van de 
Rochusbuurt. Ze stelde voor om de opgevangen Syrische vluchtelingen met Sinterklaas te 
verblijden met cadeaus, geschonken door buurtbewoners. Het initiatief  is veelvuldig  
‘geliked’ en vele reacties volgden. Het Sinterklaasfeest bleek te vroeg te komen, zowel voor 
het coa, als voor de inzameling. Het initiatief  richt zich nu op het Kerstfeest. Mocht u een 
bijdrage willen leveren aan deze actie, houd dan de facebookpagina in de gaten of  het 
informatiebord bij De Buut. Daar worden buurtbewoners nader geïnformeerd over de data 
van de inzameling.

Een beknopte weergave van de Facebookberichten:

M:  700 Syrische vluchtelingen worden in de orangerie onder-
gebracht. November is begonnen dus de sinterklaas inko-
pen ook. Wat nu als ieder 1 cadeau voor een syrier koopt. 
Als elk gezin dit nu doet en we kunnen deze 5 december 
in een aantal grote jutten zakken overhandigen. Laten we 
gelijk zien wat sinterklaas en integreren is. Het rochus-
koor kan er sinterklaas liedjes bij gaan zingen. Meer idee-
en zijn welkom.

E:  Wat een geweldig idee! ik ga kijken wat ik kan missen
J:  Goed idee. Moeilijk om te bepalen wat voor cadeau. 

Man/vrouw/kind zou al helpen. Is er geen contactpunt 
die weten wat nodig/leuk is?

M:  Kan ik opzoeken, eerst kijken of  er belangstelling is van-
uit de buurt en dan ga ik deze info zoeken

MT:  Ik wil best een cadeautje geven, inderdaad handig om te 
weten of  het voor een volwassene of  een kind moet zijn.

D:  Goed plan! Ik wil ook best voor bijv. een gezin (man, 
vrouw en kinderen?) iets doneren. Houd ons op de hoog-
te, ik doe graag mee!

S:   Wat een mooi idee. Houdt ons op de hoogte! Als je hulp 
nodig hebt bij evt organisatie dan hoor ik het graag!

M:   Wij doneren graag!
MT:  Mag ik voorstellen dat je bij de verantwoordelijken eerst 

vraagt hoeveel kinderen er zullen komen en hoeveel in 
welke leeftijdscategorie. Want het moet toch eerst een 
kinderfeest zijn. Als we dan voor alle kinderen cadeaus 
hebben kunnen we vervolgens cadeautjes voor de vol-
wassenen regelen. Ik bied aan mee te helpen, en als dat 
goed is hoor ik wel wat ik kan doen.

M:  Vanmiddag ga ik meer informatie inwinnen wie contact 
persoon is voor deze vluchtelingen en of  ze iets kunnen 
zeggen over het aantal volwassenen en kinderen

ML:  Wij doen ook mee!
M:  Heb nog niet de juiste contact persoon aan de telefoon 

gehad van het coa. Wel heb ik een mail gestuurd met de 
vraag of  het mogelijk is enzo.

HS:  Mooi idee!
M:  Beste M, Hartelijk dank voor je aanbod! Ik heb de mail 

doorgestuurd naar de locatiemanager van azc Eindhoven. 
Je krijgt zsm antwoord op je vraag. Indien u naar aanlei-
ding van deze mail nog vragen heeft, dan horen wij dit 
graag. Met vriendelijke groeten, CR Publieksvoorlichting 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

MH:  Wil er graag aan meedoen, wil graag op de hoogte worden 
gehouden.

S:  Heel goed idee. 

I:  mooi initiatief, ik lees het wel op rochusbuurt facebook 
hoe en wat. Succes ermee

M:  Positief  nieuws het idee is goedgekeurd. Meer details 
volgt in de loop van de week

S:  Goed nieuws!
F:  Kindercadeau heb ik in ieder geval. Laat maar weten waar 

we het kunnen brengen.
MA:  Wij hebben al een kist vol klaarstaan
DS:  goed idee, ik doe ook mee!
S:  Goed idee. Ik hoor het wel!
M:  Ik heb net een mail gekregen dat de syriers vandaag zijn 

aangekomen. De locatie manager heeft besloten dat het 
te vroeg om sinterklaas te vieren. Wel zou het leuk zijn 
om kerst te vieren. De nadruk gaat dan het liefst uit naar 
kinderspeelgoed.  Ik heb een afspraak aangevraagd om zo 
wat meer details te bespreken. To be continued

J: Wij hebben ook nog genoeg staan!
M:  Ik zal in het kort zeggen wat er in het gesprek met COA 

naar voren is gekomen. Sinterklaas wordt wel gevierd, 
maar omdat nog niet alle bewoners er dan zijn, vieren ze 
dit initiatief  liever als ze allemaal aanwezig zijn. Nu zijn er 
108 bewoners waarvan 44 Kids tussen de 0 en 17 jaar. 

  Kerstmis kan gevierd worden: 
- cadeau per gezin  
- cadeaus verzamelen in de buut (data volgt)  
- Busje van het coa kan de cadeautjes ter plekke brengen 
-  Vrijwilligers die op het gebied aanwezig willen zijn 

moeten een vog aanvragen ( wordt vergoed) 
 - Data van de kerstviering is volgt nog
M:   Lieve rochusbuurt genoten, Gisteren hebben wij zwarte 

pieten pakken uitgeleend aan het coa voor de syriers in 
de orangerie.  Via een andere medewerker heb ik 
vernomen als we kleren gaan doneren voor deze azc ze 
daar niet zullen blijven en bij de syriers aankomen.  
Zij zullen maandgeld krijgen waar ze zelf  kleren mee 
moeten kopen. De kleren zullen dan naar boxtel gaan 
waar ook een azc zit. Hier krijgen de bewoners geen 
inkomsten. Als je hier geen bezwaar tegen hebt mag je 
kleren doneren. Zelf  sta ik hier niet achter. Dat is niet 
mijn bedoeling met deze liefdadigheid.  Zelf  zal ik 
aanwezig zijn bij de kerstviering en erop waken dat de 
spullen die we doneren ook bij de doelgroep terecht 
komt waar het voor bedoeld is. Dit zijn de syriers en 
andere bewoners van het azc orangerie te Eindhoven. 
Lieve sinterklaas groet en zijn pieterbaas



Schoonheidssalon

studio
A

Hoefkestraat 6
www.studio-a.nl
T 06 15 62 86 24

Geldropseweg 111 Eindhoven
Tel 040 212 00 29

www.voeljegoedineindhoven.nl

LEKKER (BLIJVEN) ETEN 
EN TOCH AFVALLEN!

B e w u s t  e t e n ,  b e w e g e n  é n  b l i j v e n  g e n i e t e n !

EN TOCH AFVALLEN!

B e w u s t  e t e n ,  b e w e g e n  é n  b l i j v e n  g e n i e t e n !
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Onze buurtagent, Erwin van Melis, heeft aangegeven 
dat we het nieuws over onze wijk vanuit de politie 
Brabant Zuid-Oost via zijn twitteraccount kunnen 
volgen. Vandaar dat we de tweets van de laatste maan-
den hieronder verzameld hebben.

van de Buurtagent

22 oktober
Van #sexting naar de dommel die uit zijn oevers treed. 
#multitasking

11 november
Woninginbraken in @Rochusbuurt Jan van Schoonvorststraat 
en ST.Rochus hofje buit: fiets, Imac en sieraden, modus: open-
breken. Iets gezien?

19 november
Eerlijke jeugd komt portemonnee met inhoud brengen, gevon-
den bij de blokhut. #iriswijk #mooi

26 november
Op de Rochusstraat thv nmr 105 is afgelopen zaterdag een ba-
tavus heren fiets gestolen. Iets gezien? 0900-8844

Diverse meldingen van overlast afgelopen weekend, veel stu-
dentenfeestjes. 2x Muziek uit laten zetten, 1 feestje beëindigd.  
#jarigejobs

Zojuist heterdaad fietsendief  geldropseweg ekoplaza, zonder 
fiets weg iriswijk in, 50 jr grijs petje, dikke jas zwart. Junk type. 
09008844

30 november
Attentie Stratum!!!, gebied tussen de Piuslaan Aalsterweg 
St.Jorislaan Heezerweg zit zonder stroom. Wees alert, endinet/
gemeente ikg.
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Stichting Michaelson ontvangt 
€ 12.000 van het Oranje Fonds

Een gesprek met de oprichter
In de Hertogstraat huisvest een bijzondere stichting: Stichting Michaelson. 
De stichting is in 2012 opgericht door Paul Rötschke na de zelfdoding van 
zijn zoon Michael. De vrijwilligersorganisatie wil Eindhovense jongeren en 
jongvolwassenen die vastlopen in hun leven, en wellicht zelfs spelen met de 
gedachte uit het leven te stappen, een veilige plek bieden waar ze gehoord 
worden. Van daar uit kunnen zij onder begeleiding hun kracht en motivatie 
terugvinden om de draad van hun leven op te pakken. 

Stichting Michaelson krijgt een bijdrage van € 12.000 van het Oranje Fonds 
voor de verdere uitbouw van de organisatie in de komende 2 jaar. Hierdoor 
gaat Michaelson 250 jongeren per jaar helpen, een ruime verdubbeling van 
de huidige situatie.

Het Eindhovens Dagblad interviewde oprichter Paul Rötschke naar aanleiding van de 
donatie van Oranjefonds. Dit leverde een mooi gesprek op:

“Misschien had ik hem gevraagd te wachten”

Hij heette Michael Florens Rötschke. 1987-2012.
Bij zijn portret staan con fronterende zinnetjes ge schreven:
In onze gedach ten was je Peer’. ‘ In onze gedachten ben je Kim’.
Achtergelaten door bezoekers die Michael misschien niet eens 
hebben gekend. De overeenkomst met hun Peer en hun Kim 
is dat ook Michael in het leven was vastgelopen. Zozeer dat hij 
er zelf  een einde aan maakte.

Om Michael blijvend te gedenken richtte diens vader Paul 
Rötschke de Stichting Michaelson op, die aan de Hertogstraat 
in Eindhoven een inloop ruimte koestert. Daar zijn ze gebe-
zigd, die zinnetjes. Omdat de uitzichtloos heid van vastgelopen 
jongeren kenne lijk zo herkenbaar is, zo universeel.

Uw stichting schijnt goed te draaien.
Paul Rötschke: “Het is niet te bevat ten. In de twee jaar dat 
Stichting Mi chaelson bestaat, hebben we al zo’n 120 vastgelo-
pen jonge mensen en/of  hun naasten opgevangen.”

Was dat ooit uw bedoeling?
“ Dat het zo’n vlucht zou nemen had ik niet kunnen bedenken. 
Ik heb de stich ting opgericht omdat ik de vreselijke ervaring 
van Michaels dood in iets po sitiefs wilde ombuigen. Voor de 
stich ting ruimde ik de werkplaats van m’n antiekzaak in. Het 
werd een gedenk ruimte voor Michael annex huiskamer, waar 
jonge mensen zoals Michael op verhaal kunnen komen.”

Waar schrijft u het succes aan toe?
“ Aan de laagdrempeligheid. Jongeren hoeven hier geen  
afspraak te maken voor een intakegesprek of  zes weken te 
wachten op een vervolggesprek zoals in de reguliere geeste-
lijke gezondheids zorg. We hebben elke week drie  
in loopmiddagen en mensen kunnen dan binnenlopen zolang 
het licht brandt. Het idee is dat ze altijd een luisterend oor  
vinden voor hun problemen.”

 Paul Rötschke in de gedenkruimte voor zijn zoon Michael



• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595
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Dat klinkt als kritiek richting reguliere geestelijke 
gezondheidszorg.?
“ In het begin was dat ook zo. Ik was boos dat Michael daar niet 
de hulp had gevonden die hij nodig had. Mijn zoon vond het 
verschrikkelijk dat hij met niemand kon praten als hij in de 
knoop zat. De instanties gaven niet thuis wanneer hij ze het 
hardste nodig had.”

In hoeverre was u zelf  voor Michael be schikbaar?
“ Aanvankelijk ook te weinig. Het pro bleem met Michael was 
dat hij eigen lijk veel te vroeg vaste verkering had gekregen. 
Toen die na vijf  jaar op de klippen liep, had hij niet de kracht 
om zich daar overheen te zetten. Tegen de tijd dat dit tot mij 
doordrong, zat ik al tegenover een zoon die zichzelf  psy chisch 
had uitgeput en psychotisch ge drag vertoonde.”

Kon u daarmee uit de voeten?
“ Ik herkende dingen die ik als kind zelf  heb meegemaakt. 
Wegens proble men thuis verbleef  ik als 12-jarige jon gen op 
een gesloten Paaz-afdeling. Ik kende de deuren die daar achter 
je in het slot vallen, de kilte, de verdovende medicatie. Dat had 
ik Michael willen besparen.”

Maar dat lukte niet? 
“ Ik kon hem moeilijk bereiken, hij ver anderde steeds. Anti-
depressiva werk ten bij hem averechts. Door de medica tie wist 
ik vaak niet wie ik voor me had. Soms kon ik met hem praten, 
soms niet. Ik wist van zijn suïcidale plannen, maar kon niet 
voorkomen dat hij ze ten uit voer bracht.”

In hoeverre hebt u de Stichting Michaelson opgericht uit 
schuldgevoel?
“ Ik heb geen schuldgevoel. Ik wéét ge woon dat ik Michael niet 
had kunnen te genhouden. Hij had net als ieder ander recht op 
zelfbeschikking.”

Wat betekent dat precies? Wat had u ge daan als u die dag 
naast hem had gelopen op het perron?
“ Dat weet ik niet. Misschien had ik hem gevraagd even te 
wachten tot ik weg was, zodat ik het niet hoefde te zien. Mis-
schien was dat al genoeg geweest om hem hier te houden. Ik 
denk niet dat ik hem dwingend had proberen tegen te hou-
den. Dat werkt niet.”

Toch wilt u nu jongeren van onomkeerbare beslissingen 
afhouden?
“ Dat is niet de ultieme doelstelling. Wij willen een laagdrempe-
lige plek bieden, waar jonge mensen met problemen des-
noods anoniem kunnen binnenwande len. We willen een 
luisterend oor bie den. Helpen als daar om gevraagd wordt. 
Maar geen ongevraagde adviezen, geen oordeel of  vooroor-
deel, geen administra tieve rompslomp. In plaats daarvan ac-
cepteren dat er altijd een reden is waar om iemand het niet 
meer zien zitten.”

En hoe werkt dat nu?
“ Rond de stichting is een grote groep mensen actief  geworden. 
We hebben zo’n veertig vrijwilligers, professionele hulpverle-
ners en ervaringsdeskundigen. Michaelson is nu zo groot dat 
de organi satie een volgende fase in gaat.”

Hoe ziet die eruit?
“ Het streven is een echt inloophuis te openen. Daarin zou ik 
graag de warmte van een echt familiehuis willen zien. Ook 
willen we andere regio’s gaan hel pen bij het opzetten van 
inloopplekken.”

Hoe is intussen de relatie met de reguliere geestelijke 
gezondheidszorg?
“ Goed. Onze stichting ziet niet om in wrok. We zoeken kansen 
en mogelijkhe den om samen te werken.”
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 Rochus Culinair...

  Elke vrijdag wordt de Buut van 
16.00 tot 19.00 uur voor alle 
buurtbewoners opengesteld voor:

BUUT VRIJ

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

Tot vrijdags!

Studenten/budget Kerstdiner 2014

Bespaar ook direct door je vrienden te vragen voor de wijn mee 
te nemen. Zeg erbij, zo’n pak rode en een ander neemt een pak 
witte mee. Daarmee maak je direct een statement en is de  
verbazing achteraf  nog groter.

Zodra de wijn door de jou als gastheer of  vrouw is ontvangen, 
zet je de witte wijn ijskoud en doe je de rode wijn in een  
pannetje. Voeg daaraan een pijpje kaneel toe (theelepel kaneel-
poeder kan ook, maar dan moet nog even door een koffiefilter 
voor uitserveren). Voeg een eetlepel of  4 suiker toe. Schil of  
rasp twee citroenen. Pers de citroenen goed uit, zet het het sap 
opzij. Snij de schil met aanhangig vruchtvlees in grove 
stukken.

Leg twee stukken aan de kant, en voeg de rest toe aan de wijn. 
Zoek in de kast naar andere kruiden, zoals kruidnagels (3-4 
stuks), kardamonpeulen (2 stuks) of  steranijs (1 stuk). Voeg 
een van deze toe aan de wijn. Ligt er nog ergens een sinaasap-
pel, snijdt die ook aan stukken en voeg toe. Heb je een restant 
cognac, port of  iets anders sterks staan, voeg daarvan gerust 
een borrel toe. Zijn je vrienden goede drinkers, voeg een eet-
lepel extra suiker en 1/3 liter water toe.  

Verwarm de wijn op een zacht vuur ca. 20 min. Proef  goed, 
een half  proefglas is niet te veel, en serveer je vrienden vervol-
gens ook een glas hete gluhwein. Drink de gluhwein in de  
keuken en kook samen het diner. 
Kerst 2014 is begonnen, gezellig.

In je eentje kerstmis vieren is niet leuk. Maar als student heb je niet veel geld. 
Wat dan te doen? Nodig 3 vrienden uit voor je kerstdiner. Voor ruim 10 euro zet je 
samen met Rochusnieuws een heerlijk kerstdiner op tafel. Met vrienden smaakt alles 
beter en maak je van de maaltijd een feestje. Natuurlijk kun je niet veroorloven om  
alles zogenaamd vers te gebruiken, maar daarover wordt genoeg onzin geschreven. 
Onze vis is vierkant, de melk is geen dagmelk en de wijn komt uit een pak. 
Maar het smaakt!

Inkoop zelf:
•	 Diepvries	Kabeljauw	of	koolfilets	 €1.60

•	 1	liter	Melk	 €0.65

•	 2	Citroenen	 €0.75

•	 50gr	Bloem	 €0.05

•	 800	gr	Aardappelen	 €0.75

•	 Knolselderij	 €0.99

•	 200	gr	Suiker	 €0.25

•	 50	gr	boter	 €0.25

•	 3	eieren	 €0.40

•	 1	ui	 €0.10

•	 1	knoflookteen	 €0.25

•	 2	eetlepels	(olijf)olie

•	 Zout	en	Peper

•	 Maizena/allesbinder

•	 Kaneel(stokje)

•	 Kruidnagel,	kardamonpeul,	steranijs

Inkoop gasten:
•	 1	literpak	rode	wijn

•	 1	literpak	witte	wijn

•	 1	fles	bronwater	met	bubbels
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Was de aardappelen en snij in parten (wedges). Kook ze kort 
(10 min.) in water of  magnetron. Laat ze even afkoelen, doe ze 
in een plastic zak (bv pedaalemmerzak), voeg twee eetlepels 
(olijf)olie, zout, geperste knoflookteen en een takje rozemarijn 
(staat ook in veel tuinen, dus kijk goed rond) toe, schud de zak 
en leg de partjes op een schaal. Zet ze 20-25 min in de oven,  
bij 220°C.

Snij de knolselderij met een groot mes in grote plakken van ca 
1.5 cm dikte. Schil de plakken, en snij in blokjes. Voeg de selder 
toe aan een pan met een bodem water en een blokje bouillon 
(deel van een zakje cup-a-soup kip, of  een halve theelepel 
Maggi aroma kan ook) en kook gaar met de deksel op de pan. 
Giet, de selderie af  en pureer met stamper of  (staaf)mixer  
onder toevoeging van zout, peper en scheutje melk.

Snij een ui in hele dunne ringen. Verwarm de melk in een pan-
netje met de ui en de stukken citroenschil. Voeg laurierblad 
(knip op W van Hornestraat 7 het gratis van de struik), zout en 
peper(korrels) toe. Laat 5 min zachtjes koken. Zet de vlam uit 
en leg de blokken kabeljauw in de melk. Zo ontdooit en gaart 
de kabeljauw. Na 10 min. nog even kort opkoken.

Leg op elk bord een kwak selderpuree, en leg de vis daarop. 
Bindt de melksaus nog snel met beetje allesbinder of  maizena, 
en druppel 2-3 eetlepels saus op de vis. Leg de aardappelwed-
ges op het bord. Staat er nog ergens een bloempot met krui-
den, neem een blaadje als garnering. En serveer uit met grote 
glazen ijskoude witte wijn uit een kan met ijsklontjes en  
1/3 deel bronwater met bubbels. Het zuurtje van de wijn uit 
pak past goed bij de vis met melksaus. 

Zet de oven op 180°C . Zoek een grote ovenschaal en kleinere 
schaal die daarin past. Vet de kleinste in. Zet water op, bv in een 
waterkoker.

Neem de citroenrasp of  hak de citroenschil fijn en voeg daar-
aan 200gr suiker en 50gr zachte boter toe en meng dit met een 
mixer tot een glad mengsel.

Neem een kom, spoel die uit met het sap van de twee citroenen 
(wordt het vetvrij van), schenk het citroensap over naar het bo-
ter/suikermengels en meng met 3 grote eierdooiers (het eiwit 
kan in de afgedroogde vetvrije kom), 50 gr bloem en een kwart 
liter melk toe. Klop de eiwitten, met schone gardes stijf, en spa-
tel het rustig door mengsel. Vul hiermee de ingevette schaal, 
plaats de schaal in de grotere schaal en voeg het hete water toe 
tot de schaal half  in het water staat.

Zet de schalen voorzichtig in de oven. Bak de pudding in 35-40 
minuten totdat de bovenkant goudbruin en gaar is, maar de 
binnenkant nog steeds de smeuïgheid van een pudding heeft. 
Bestrooi de ovenschaal met poedersuiker en serveer direct.

Drink er een laatste glas koude witte wijn met bubbels bij, 
eventueel met een paar druppels limonadesiroop.......
mmmm.....

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



pagina 16   |   Rochusnieuws 143   |   december 2014

  Activiteiten-agenda van de Rochusbuurt:

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochus-

buurtvereniging	en	wordt	7x	per	jaar	huis	aan	

huis	verspreid	in	een	oplage	van	700	stuks	in	 

de Rochusbuurt.

Redactie:
Ton van Aalst, Henk Aarts, Lisanne Aarts,  

Laura Janssen, Koert Linders en Dilan Onen

Info en aanmelden als redactielid:
rochusnieuws@gmail.com

Vormgeving:  Paul van Vorstenbos

Produktie:
Puntscherp

Hastelweg	91,	5616	HK	Eindhoven

  Colofon

Grijze bak
Dinsdag	30	december,	13	en	27	januari	

Groene bak
Dinsdag	23	december,	6	en	20	januari.

Oud papier
Woensdag	31	december	14	en	28	januari

Plastic, glas
Dagelijks: containers parkeerterrein Jumbo, 

Geldropseweg & Albert Heijn, Leenderweg

Wist je dat er iedere vrijdag ochtend 

tussen 10.00 en 12.00 uur een 

weekmarkt is in de Wilgenhof aan  

de Schalmstraat.

Er	staan	verschillende	kramen	o.a.	(spelt)brood	

van het Wasven, groente en fruit, sieraden

  Grijs, groen en papier

  Weekmarkt in de Wilgenhof

De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op zorgvuldige wijze en naar beste weten is 

samengesteld. Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie niet instaan voor de 

juistheid of volledigheid van de informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan ook 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, 

door foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. Dit geldt voor zowel de eigen 

content als voor die van derden afkomstig.

 
 

 

 

 

Agenda buurtactiviteit
en

zaterdag 27 december en  31 januari van 14 tot 17uur
    VrijdAgen: Buut Vrij VAn 16-19 uurWist u dat de Buut voor ‘eigen’ BuurtActiViteiten tegen zeer sterk gereduceerde prijzen BeschikBAAr is?

Repair Cafe

Op	21	december	treden	exclu
sief	voor	u	op

in Cafe Caravelle	vanaf	15:00	
uur:

Never mind Jazz band -  jazz of the twenties

De band, bestaande uit : 

Henk Velema: cornet, voicewhistle 

Pieter Biemans: trombone, klarinet 

Ad van Erp: klarinet,	altsax
,

sopraansax,	so
pranino,	fluit 

Nol van Iersel: banjo 

Joris Nieuwendijk: bastuba 

Jan van de Ven: slagwerk

Zal tot 18:00 uur voor u spelen; de entrée is gratis. 

Ik zou zeggen: een goed begin van de kerstweek!

de Buut is be
schikbaar v

oor 

vergadering
en en activi

teiten. 

Info: rochusbuiurthuis@gmail.com


