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Met dit startbedrag konden we bij het 
VSBfonds en het Oranjefonds subsidies 
aanvragen om het benodigde bedrag  
(€19.100,-) bij elkaar te sprokkelen. Na 
twee vergeefse pogingen in 2016 en 
2017, is het dit jaar wel gelukt om deze 
donaties binnen te halen!
Het VSBfonds heeft de Rochusbuurt-
vereniging €4.700,- toegezegd voor de 
aanschaf  van keukenapparatuur. Het 
Oranjefonds heeft €7.500,- toegezegd 
voor de aanschaf  van (bouw)materialen. 
Hiermee hebben we op dit moment  
€16.400,- beschikbaar voor de verbouw-
ing. We komen nu dus nog €2.700,- te 
kort. Daarom hebben we onlangs bij de 
gemeente nog een subsidieaanvraag voor 

De Buut wordt 
verbouwd!

€4.600,- (€2.700,- + 10% onvoorzien) 
ingediend. Mocht dit worden toegekend 
zitten we dus ook iets ruimer in ons 
budget, zo niet moeten we schrappen in 
de begroting.

Tijdens de verbouwing gaan we een 
nieuw buffet/keuken aanbrengen, het 
sanitair vervangen c.q. verbeteren, een 
nieuw tochthalletje aanbrengen, de 
elektrische installatie aanpassen en een 
nieuwe egale vloer (laten) aanbrengen. 
Kortom: we gaan van ons buurthuisje het 

‘Help mee de Buut te verbouwen’ 
was de titel van een folder die we 
in 2015 huis aan huis in de buurt 
hebben verspreid.

Ondertekening subsidieaanvraag
Foto: Albert van der Grinten

mooiste van Eindhoven 
maken! Verderop in deze 
buurtkrant vindt u meer 
informatie over deze her-
inrichting van de Buut.

Vervolgens zijn we bij alle 
adressen langs geweest om te 
informeren of  de bewoners 

wilden bijdragen aan een voorgenomen 
verbouwing van de Buut. Deze actie heeft 
destijds €3.830,- aan donaties opgeleverd. 
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Colofon

Heeft u zich al aangemeld voor de 
cursus AED? Dit naar aanleiding van 
het stuk over de BuurtAED in de 
vorige editie.
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De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op 
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. 
Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie 
niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel 
geleden schade, van welke aard dan ook, door 
foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. 
Dit geldt voor zowel de eigen content als voor die van 
derden afkomstig.

Rochusnieuws is een uitgave van de 
Rochusbuurtvereniging en wordt 
6x per jaar huis aan huis verspreid 
in een oplage van 600 stuks in de 
Rochusbuurt.

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

Met minder thuiskomen dan je 
ging... Mislukt. Vandaag was een 
mooie dag. Het was warm, zonnig, 
en het was tijd voor het jaarlijkse 
Rochusrommelmarktfeest! 

Al ruim twee dagen vooraf  werden 
de tafeltenten klaar gezet. Door 

dit aanblik kriebelde het al even. Net als 
vorig jaar had ik een tafel met Karen, 

De kunst van 
de Rochus 
Rommelmarkt

mijn sales partner in crime. Ze koos 
dezelfde tafel als vorig jaar, een prima 
plekje vanwaar we het plein konden 
overzien, de kindjes op het springkussen 
konden monitoren en waar we genoeg in 
de picture stonden om onze ‘rommel’ te 
verkopen.

In mijn hoofd had ik de markt goed 
voorbereid. Ik zou de nieuwe bolderkar 
volladen met wat fietsjes, kinderstoelen 
en ander spul. Niet veel, best wel 
waardevolle spullen maar allemaal dingen 
die alleen nog maar in de weg staan. 
Liever voor een prikkie iemand anders 
blij, dan te duur verkocht via MP en het 
gezanik aan de voordeur wat daarmee 
gepaard kan gaan. Oh ja, en ik zou de 
perzen van oma verkopen. 5 stoffige 

Ik wel. Er zijn nog enkele plekken 
over. Voor meer informatie 

judithvanoverbruggen@gmail.com. 

Foto: Mark Verheul

En inmiddels hangt de 1e AED op 
de Romerohof  bij huisnummer 2. De 
tweede AED wordt nog bij de Buut 
geplaatst.
In deze editie van het Rochusnieuws 
twee andere sociale en leuke initiatieven. 
Al eens gehoord van AutoMaatje? 
Vrijwilligers vervoeren op aanvraag, 
met hun eigen auto, minder mobiele 
plaatsgenoten. En ken je Tante Netty? 
Dit initiatief  is je vast niet ontgaan. 
Tante Netty geeft de buurt letterlijk 
meer kleur en dit heeft ook nog eens 
geleid tot minder rotzooi. Leer erover in 
deze editie van het Rochusnieuws. Veel 
leesplezier!

tafelmodelletjes. Echte perzen. Maar ze 
hoefde er niets voor te hebben. Ze wilde 
er vanaf  en wat ik ervoor ontving mocht 
ik houden. Is goed oma. Ik nam ze mee.
Om 09.45 uur kachelde ik met volle kar 
naar het pleintje. Op dat moment appte 
Karen: “Ik ga nú uitzoeken wat ik ga 
verkopen en kom er dan zo snel mogelijk 
aan!”. Ik laadde de kar uit en ontdekte dat 
mijn voorbereiding ook wat ontoereikend 
was geweest. De grote kraam was mede 
door de afwezigheid van Karen maar een 
lege bedoeling. Dus stalde ik de perzen 
goed uit en zette de overige spulletjes 
ruim op. 5 minuten later had ik alle 5 de 
perzen verkocht. Het was 10.01 uur en ik 
was ogenschijnlijk door mijn koopwaar 
heen… Het zou nog ruim 1,5 uur duren 
voor Karen kwam met een tasje vol 

spullen waar de prijsjes van vorig jaar 
nog op zaten.

Of  het de warmte was, de minimalistische 
inrichting van onze kraam of  het feit dat 
we vanaf  12.00 uur met een wijntje achter 
de kraam zaten en meer aandacht hadden 
voor elkaar, het werd niet druk. Er was 
wel loop en ik verkocht nog wat, maar 
intussen had ik zelf  meer terug gekocht 
en gekregen dan ik had meegebracht. 
En ik had me nog zó voorgenomen om 
niets… Maar goed. Volgend jaar staan 
we er weer. Met méér spullen, evenveel 
goede zin en een koelbox voor de wijn. 
En dan verkoop ik ook het houten 
treintje dat Karen vandaag stiekem bij 
mij achterliet!

Bregje

Foto: Mark Verheul

Foto: Karen Brouwers
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+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

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

Het mondzorg team

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

Nu, een kleine maand later, blijkt 
de wedstrijd een schot in de 
roos. Minder zakken rondom de 

containers, fanatieke buurtbewoners die 
allerlei tactieken uit de kast halen en het 
allerbelangrijkste: positieve reacties uit de 
buurt. 
Er werd er een gemoedelijke strijd 
gestreden. Een van de vier containers had 
kort last van een kleine blessure, maar 
ook dat mocht de pret niet drukken. De 
scores van de verschillende teams zijn 
bijgehouden door enkele buurtbewoners. 
Al draait het natuurlijk om het spel, niet 
om de knikkers. Maar voor de ware 
strijdlustigen onder jullie hier de uitslag van 
week tot week:

Een aantal weken geleden begon Tante 
Netty met de Cure Container Contest. 
Een wedstrijd rondom vier containers 
in de Rochusbuurt waarbij iedere zak 
naast de container minpunten oplevert. 
Een vrolijke manier om het vuilnis dat 
regelmatig rondom de containers werd 
bijgeplaatst onder de aandacht te 
brengen.

De Rochusbuurt als vrolijk strijdtoneel

Totaal:
Rood -1
Groen -7
Oranje -8
Blauw -7

De afgelopen weken is er bij de container 
aan de Geldropseweg dus slechts 1 zak 
bijgeplaatst, terwijl er de weken daarvoor 
dagelijks zakken naast stonden. Ook 
hebben bewoners aangegeven dat op 
het plein de afgelopen weken opvallend 
minder werd bijgeplaatst dan voor de Cure 
Container Contest.

Ontwerper Roos de Bruijn bedacht de 
wedstrijd en is erg tevreden: “Er is goed 
over gepraat en er kwam veel aandacht 
vanuit de buurt. Eerst sceptisch, 
maar gelukkig steeds positiever. En 
minder afval bij de containers. Dit soort 
gedragsveranderingen zijn het belangrijkste 
voor mij als ontwerper.”

Dat is ook wat Tante Netty belangrijk vindt: 
wat het losmaakt bij de buurtbewoners. 
En hopelijk bij mensen tot ver buiten de 
buurt. Dat er op een vriendelijke, maar zeer 
duidelijke manier aandacht wordt besteed 
aan het gedoe rondom afvalbijplaatsing. 
Dat mensen zich collectiever bezighouden 
met hun wijk en de kwaliteit van hun 
leefomgeving. Zich er van bewust worden 
dat ze met wat kleine moeite hun steentje 
kunnen bijdragen. En dat je elkaar ook 
best mag aanspreken op zaken die niet ok 
zijn, maar dat dat niet boos hoeft of een 
aanval is. We merken dat er veel vragen 
zijn over een vervolg op deze actie. Tante 
Netty is in overleg met Cure over hoe we 
kunnen toewerken naar een duurzame 
oplossing. Mocht je heel nieuwsgierig 
zijn en meer willen weten, dan kun je 
contact opnemen met Lisette Aarnink  
lisette@tantenetty.nl, projectleider Tante 
Netty.

Wat is Tante Netty?
Tante Netty koppelt jonge kunstenaars 
en designers aan sociale uitdagingen 
om tot nieuwe inzichten, oplossingen en 
verbindingen te komen. Dat doen we voor 
bedrijven, wijken, kleine en grote groepen 
mensen. We zorgen dat alles supergoed 
geregeld wordt en de kwaliteit hoog is, 
zodat maker en opdrachtgever bij elk 
project kunnen groeien. Zo pakken we 
sociale uitdagingen aan én dragen we bij 
aan een gezond en betrokken cultureel 
klimaat. In Nederland en verder.

Week 1:
Rood -1
Groen -5
Oranje -1
Blauw -1

Week 3:
Rood  0
Groen -1
Oranje  X
Blauw -2

Week 2:
Rood  0
Groen  0
Oranje -3
Blauw -2

Week 4:
Rood  0
Groen -1
Oranje -4
Blauw -2
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Hoefkestraat 17

5611 RK Eindhoven

tel: 040-2112595

Gaat Thierry aan kop of  is Jesse 
de big boss? Doen de oudjes 
als PvdA, CDA en VVD het 

nog een beetje? Neemt de vergrijzing toe 
en wint 50Plus meer en meer stemmen? 
Willen we daar achter komen dan hebben 
we wel de stemuitslagen nodig. 
Gelukkig publiceren meer en meer 
gemeenten de uitslagen van verkiezingen 
van de stembureaus. Dat lijkt in 
deze tijd van transparantie en fact-
checking voor de hand liggend, maar 
dat is nog niet in heel gemeenteland 
doorgedrongen. Er zijn nog gemeenten 
die in “Swiebertjeland” leven waar de 
burgemeesters hun burgers niet willen 
vermoeien met zaken die ze toch niet 

Nee, we hebben geen psychose 
en horen geen vreemde stemmen 
als we in de Rochusbuurt lopen. 
Afgelopen tijd zijn we wel tweemaal 
naar het stemlokaal gegaan. We zijn 
benieuwd wat er zoal in onze buurt 
gestemd wordt.

begrijpen. En als die burgers het al 
zouden begrijpen, dan moet je die types 
natuurlijk niet de middelen geven om er 
misbruik van te maken om zaken aan de 
kaak te stellen en dergelijke. Maar goed, 
Eindhoven is het land van Swiebertje al 
lang geleden ontgroeit en publiceert de 
stemuitslagen op stembureau-niveau. 
Sterker nog, op kandidaat-niveau zijn de 
stemmen uit Eindhoven beschikbaar.
 
Laten we maar eens kijken naar de 
cijfers. Waar stemmen de Rochusbuurt-
bewoners? Voor onze wijk zijn er 
twee stembureaus ingericht, te weten 
het “Zorgcentrum de Wilgenhof  “en 
“Vitalis Wilgenhof ”. Beiden toevallig 
gesitueerd in dezelfde hal van het 
Zorgcentrum annex Vitalis Wilgenhof. 
De stemuitslagen van de laatste twee 
verkiezingen in 2019 (Provinciale Staten 
en Europees Parlement) hebben we 
gedownload van de website van de 
gemeente Eindhoven. Zie afbeelding 1 
de grafiek met uitslagen.
 
En we zien direct dat bij de verkiezing 
voor het Europees Parlement (EP) de 
PvdA duidelijk een piek heeft gescoord. 
Kijk je naar de opkomst dan zie je dat 
de D66’ers het laten afweten bij de EP 
verkiezing (152 tegen 254) en dat de 
SP’ers er ook niet zoveel zin in hadden 
(48 tegen 115). In het grafiekje kun je dat 
goed zien. Hoewel ik geen Maurice de 
Hond ben, kun je wel vermoeden waar 
die winst van de PvdA (piek A) vandaan 
komt: de dalletjes bij D66 (B) en de SP 
(C) zullen vast en zeker een bijdrage 
hebben geleverd. 

Is de Rochusbuurt links-progressief  
of  rechts-conservatief? Een simpel 
rekensommetje laat zien dat de links-
progressieve partijen 62% van de 
stemmen over de twee verkiezingen heeft 
gehaald (1750 van de 2856 uitgebrachte 
stemmen) en 38% rechts-conservatief  
(1106 van de 2856 uitgebrachte stemmen) 
is. En er valt nog iets op. De mensen die 

Stemmen 
in de 
Rochusbuurt

Ad

 Hoe hoger de correlatiewaarde, hoe meer 
overeenkomst tussen het stemgedrag van 
de kiezers voor de partij-koppeltjes.  Zeg 
maar hoe groter de correlatie hoe meer 
de partijen van elkaar houden. 
We zien dat GroenLinks (GL) en Volt 
(Europese partij) elkaar wel heel erg 
leuk vinden (1). Evenals GroenLinks 
en de PvdA (2). In tegenstelling tot 
Forum voor Democratie en GroenLinks 
(3). Die gaan vechtend over straat. En 
de PVV houdt zowel van Forum voor 
Democratie als van de SP (4).

Al met al even een inkijkje in de politieke 
ziel van onze buurtgenoten. En nu 
op naar de volgende verkiezingen! 
Wanneer? Maart 2021 zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen. Als alles goed gaat 
natuurlijk. Anders moeten we eerder aan 
de bak. 

Wil je meer data over Eindhoven inzien 
of  gebruiken? 
Ga dan naar https://data.eindhoven.nl/
pages/home/

Afbeelding 1

Afbeelding 2

“Is de Rochusbuurt 
links-progressief of 

rechts-conservatief?”

voor de Provinciale Staten op de FvD, 
PVV en SP hebben gestemd, hebben bij 
de Europees Parlement verkiezingen hun 
partijen een beetje in de steek gelaten 
(ongeveer gehalveerd qua stemmen). 
In tegenstelling tot GroenLinks, CDA, 
PvdA, 50Plus en ChristenUnie,  die 
stemmers zijn hun partij blijven steunen.

Ook een leuk grafiekje is de mate van 
overeenkomst (correlatie) tussen de 
stemmers op de verschillende partijen. 
Voor de EP stembusuitslagen is een 
‘overeenkomst diagram’ gemaakt 
voor verschillende partij-koppels. In 
afbeelding 2 staat het diagram voor de 
verschillende koppels.

Kamperen in de speeltuin

Na het grote succes van vorig jaar 
wordt wederom in onze speeltuin 
De Rochusbuurt Camping 
georganiseerd! 

Het laatste weekend van de grote 
vakantie opent de kleinste en 

gezelligste camping van Eindhoven 
opnieuw haar deuren!
Ervaar nu een exclusieve nacht onder 
de sterren in het groenste stukje van de 
Rochusbuurt. Iedereen van 0 tot 88 jaar 
(of  ouder) is meer dan welkom. Een 
simpel avondeten en een gezellig ontbijt 

’s morgens met z’n allen, worden door de 
camping verzorgd.  Ook marshmallows 
roosteren en ranja voor de kinderen is 
inbegrepen.
Het kampeerterrein opent op vrijdag 
16 augustus om 16.00 uur de poorten 
tot ongeveer 11.00 uur de volgende 
ochtend. Noteer het alvast in je agenda, 
want vol = vol! Dus haal je tentje van 
zolder, pomp je luchtbed op, knoop een 
hangmat in elkaar, zorg dat je zaklamp 
werkt en kom gezellig kamperen! Tot de 
16e  allemaal!

Lisanne, Frank & Esther 
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“Het is begonnen, 
midden jaren zeventig, 

als een actiecomité tegen 
de huisjesmelkers”

Het is begonnen, midden jaren 
zeventig, als een actiecomité 
tegen de huisjesmelkers. 

De Rochusbuurt was toen nog een 
achterstandsbuurt. Panden werden door 
eigenaren aan hun lot overgelaten en 
de verkrotting nam hals over kop toe. 
Voor goede huizen moest je destijds in 
Woensel zijn. Maar gaandeweg nam het 
zelfbewustzijn toe. Naast acties tegen 
speculanten, werd ook het onderlinge 
contact stevig onderhouden, en ja, ook 
toen ging het al gepaard met behoorlijk 
wat alcoholgebruik, en - anders als nu - 
zag de zaak ook regelmatig blauw van de 
rook.
 
Het voormalige buurthuis, Rochushofje 
6-8, speelde daarbij een bijzondere rol. 
Twee leegstaande  - zeg maar rustig - 
krotjes werden gekraakt, samengevoegd 
en tot buurthuis uitgeroepen. Daar is veel 
actie gevoerd, samen met of  tegen de 
gemeente en woningcorporaties, tegen 
huisjesmelkers en speculanten. Maar er 
werd ook samen gegeten, geknutseld, 
gekaart, kinderen opgevangen, 
opgekomen voor vrouwenrechten en 

Even terug naar maart vorig jaar: 
het vieren van het 40-jarig bestaan 
van de Rochusbuurtvereniging. 
Een memorabele avond. De Buut 
stroomde vol met veel oudgedienden 
en huidige buurtbewoners. Maar wat 
heeft die buurtvereniging in al die 
jaren eigenlijk opgeleverd, meer dan 
oeverloos vergaderen? 

legendarische buurtfeesten gevierd. En 
het leverde iets op. 
Na heel veel lobbyen kreeg de 
buurtvereniging het voor elkaar dat 
de Rochusbuurt door de gemeente tot 
stadsvernieuwingswijk werd uitgeroepen. 
Straten werden opnieuw ingericht, lege 
kavels werden ingevuld (Geldropseweg, 
Pastoor Dijkmanstraat, Romerohof, 
St. Jorislaan) en er kwam een riante 
regeling voor eigenaar-bewoners voor 
woningverbetering. Mits een aantal buren 
de samenwerking met elkaar aanging, is 
de vervanging en isolatie van een menig 
dak in de buurt - voor de eigenaren - 

vrijwel kosteloos uitgevoerd. Kortom 
het ging goed in de Rochusbuurt.
Misschien ook wel te goed. Het 
buurtgevoel nam af, en iedereen ging zijn 
eigen problemen wel weer individueel 
te lijf. De prachtige duplexwoningen in 
het hart van de buurt werden vervangen 
door het zogenaamde Hoefrocket. 
Het buurthuis werd enkel nog een 
peuterspeelzaal. Het buurtleven deed 
een oogje toe, moe van jaren achtereen 
actievoeren. De buurt veranderde: de 
bebouwing aan de straten die de grenzen 
vormen van buurt werden langzaam 
maar zeker opgekocht, afgebroken en 

Zoals je op de voorpagina al hebt 
kunnen lezen, gaan WE komende 
zomer de Buut verbouwen.
We hebben het nadrukkelijk over 
WE, omdat we hopen dat veel 
buurtbewoners ook een bijdrage 
willen leveren. 

Het is namelijk erg veel werk, 
maar zeker niet altijd het 
moeilijkste werk. Daarom zijn 

wij nadrukkelijk op zoek naar mensen 
die mee willen helpen met:

• Inkopen doen (aanhanger 
beschikbaar)

• Administratie bijhouden
• Slopen
• Afvoeren sloopmateriaal
• Timmeren
• Leidingen aanleggen
• Veel schilderwerk
• Schoonmaken
• Afvoeren van bouwresten
• Het verzorgen van de lunch
• Een koel drankje verzorgen aan het 

einde van de dag
• Een schouderklopje

Dus zet de komende weken rustig je 
abonnement op de sportschool in de 
wacht en loop eens bij de Buut binnen, 
om te kijken of  ze nog een paar handjes 
kunnen gebruiken. In de onderstaande 
planning is aangegeven welke activiteiten 
op ongeveer welk tijdstip gaan 
plaatsvinden. Mocht je je bijdrage van 
te voren aan willen kondigen (wat zeer 
op prijs wordt gesteld) kan dat met een 
mailtje aan: rochusbuurthuis@gmail.
com. Als je opgenomen wil worden in 
de  “klussen doe je samen app”, mail dan 
je telefoonnummer. Op deze app laten 
we weten wanneer we welke hulp goed 
kunnen gebruiken!

Planning verbouwing de Buut
Wk Juli
28 08 - 12  Leegruimen en voorbereiden
29  15 - 19   Slopen
30  22 - 26   Nieuwe wanden zetten 
31  29 - 02   Wanden beplaten

Wk Augustus
32  05 - 09   Lambrisering en stucwerk herstellen
33 12 - 16  Lakken (hout) 
34 19 - 23   Schilderen (muren)
35 26 - 30   Toiletten monteren

Wk September
36 02 - 06   Nieuwe vloer aanbrengen (door Eliëns, interieurprojecten)
37 09 - 13   Keukenapparatuur monteren
38 16 - 20  Afwerken en schilderwerk
39 23 - 27   Onvoorzien en herinrichten

In 2015 hebben al veel mensen geld 
gedoneerd om de verbouwing van de 
Buut mogelijk te maken. Wellicht hebben 
we toen niet alle buurtbewoners bereikt. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook weer 
nieuwe buurtbewoners bijgekomen. 
Bovendien, zoals je op de voorpagina 
ook hebt kunnen lezen, hebben we 
het totale budget nog niet binnen. Dus 
mocht je denken wat een leuk initiatief, 
daar heb ik wel wat geld voor over, 
dan kun je dat altijd nog storten op de 
rekening van:
Rochusbuurtvereniging te Eindhoven 
NL16 INGB 0003 5500 29 
o.v.v. Verbouwing de Buut

Bijdragen 
verbouwing 
de Buut

vervangen door nieuwbouw, middelhoge 
appartementenblokken: want zo zag 
stedelijk bouwen er volgens de gemeente 
uit in die tijd. De Rochusbuurt veranderde 
van een typisch particuliere buurt in één 
waar het aantal huurwoningen nu de 
boventoon voert. 
En toch is de buurtvereniging, ondanks 
een aantal stille periodes, blijven leven. 
De speeltuin werd vernieuwd. De 
voorgenomen, massale nieuwbouw in het 
hart van de buurt werd tegengehouden. 
De werkgroep leefbaarheid werkt al 
jarenlang tegen verloedering in de buurt. 
De Geldropseweg wordt eindelijk nieuw 
leven ingeblazen. En na de sloop van 
het oude buurthuis, werd er een nieuw 
- bescheidener - buurthuis uit de klei 
getrokken: de Buut.

En wat betekent zo’n buurthuisje heden 
ten dage dan nog voor zo’n buurt: 
letterlijk ruimte voor mogelijkheden. 
Je hoeft er geen gebruik van te maken, 
maar het kán wel. Niet voor feesten 
en partijen, maar wel om elkaar te 
ontmoeten, samen te eten, informatie 
te krijgen over betaald parkeren of  
voorgenomen nieuwbouwprojecten, 
je spulletjes te laten repareren, te 
presenteren of  te repeteren, te bingoën, 
een buurtkrant in elkaar te draaien, 
omzettingen en woningsplitsingen 
te voorkomen, een rommelmarkt, 
buurtfeest of  plantenbeurs te 
organiseren, elkaar te informeren en 
misschien ook wel om - hoe ouderwets 
het ook klinkt - voor elkaar op te komen. 

Frank van der Laak

Voor elkaar

Knorrepot
Mocht je dat nou te omslachtig vinden; 
gedurende de hele verbouwing staat ons 
roze spaarvarken ongedurig te wachten 
op alle onverwachte financiële bijdragen 
die nog komen gaan, groot of  klein: we 
zijn overal blij mee!

Heropening van de Buut op 
zaterdag 28 september
En natuurlijk verwachten we op zaterdag 
28 september alle buurtbewoners in de 
Buut voor een feestelijke inwijding van  
- daar gaan we wel van uit - het mooiste 
buurthuisje van Eindhoven!

Het Rochusbuurtbestuur

Foto: Jan Schevers
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Tuin & Tapas 
26 mei 2019

De start was om 14.00 uur op 
Hoefkestraat 8. De meesten 
kenden elkaar en voor degene 

die elkaar nog niet kenden volgde er een 
korte kennismaking. De eerste tapas 
en wijntje lieten zich goed smaken en 
de eerste vertraging was een feit. 15 
minuten later dan gepland liepen we 
naar de Willem van Hornestraat. Marga 
en Roland zijn onze gastvrouw en heer 
met weer een heel andere tuin dan Albert 
en José op H-straat 8, maar zeker niet 
minder interessant. Hier kregen we een 
tapas gerechtje wat ze “gestolen” hadden 
op een van hun verblijven in Spanje. 
Vlug door naar Bert en Lisanne die samen 
met de kinderen Willem, Janne en Cato 
scones en brownie hadden gebakken. 
Het was een kind ingerichte tuin met 
niet te missen een trampoline. De luizen 
in de diverse fruitbomen vroegen om 
adviezen hoe het beste deze te kunnen 
bestrijden. Zo had iedere tuinbezitter 
weer zijn eigen trucjes en middeltjes. Op 
elk adres is het weer moeilijk om de tijd 
in de gaten te houden er stond namelijk 
± 30 minuten gepland. Trudy en Rob 
zijn de buurtjes van Bert en Lisanne 
dus verloren we geen tijd om naar het 
volgende adres te gaan. 
Het is nog een pas aangelegde moderne 
tuin die nog volwassen moet worden. 
Rob heeft veel tijd geïnvesteerd om zijn 

Het was weer de eerste Tuin & 
Tapas wandeling sinds jaren. 
Er waren 14 volwassen en drie 
kinderen aangemeld voor een 
tuinbezichtiging met een hapje en 
drankje. 

gedroomde pergola te realiseren. De 
pergola werd een droom voor enkele 
bezoekers. Via de speeltuin gingen we 
naar Hoefkestraat 39 bij Annelies die 
samen met Trudy An de hapjes hadden 
verzorgd. 
Het is leuk hoe iedere tuin weer een eigen 
gezellig plekje is. Het was niet gepland 
maar Trudy An was zo sportief  om haar 
tuin toch even open te stellen voor een 
snelle bezichtiging. In de tuin van Trudy 
An domineert de waterpartij met vissen 
en onze jongste deelneemster Cato zag 
een papa-vis zwemmen (Koikarper). Zo 
zag Cato ook een zeeslak in een meer 
(vijver) in één van de tuinen. 
Snel door naar Tuinstraat waar Hanneke 
woont. Voor we in de tuin waren hebben 
we met ons allen eerst haar woning 
bewonderd hoe mooi het is verbouwd. 
Maar daar kwamen we niet voor, dus 
doorlopen naar de tuin. Samen met Janny 
ook een bewoonster in de buurt stonden 
de hapjes al weer klaar die gretig werden 
afgenomen. Hier stonden we met elkaar 
weer vol bewondering hoe groen de 
binnenterreinen zijn in de buurt, terwijl 
er nauwelijks groen op straat is te vinden. 
Met elkaar uitvogelen bij wie staat die 
boom in de tuin? Je leert je buurt weer 
op een andere manier kennen. 
Voor we op het laatste adres aan zouden 
komen, dan ook maar even spontaan 
de tuin van Janny bezichtigd, een fraai 
ommuurde tuin met een Hans en Grietje 
achtig schuurtje in de tuin. 
Als afsluiter een uur later dan gepland in 
de Rochusstraat bij John en Yolande met 
een gigantische notenboom op de patio. 
Yolanda was bang dat patio te klein was 
voor de groep maar niets is minder waar. 
De rosé die hier geschonken werd, werd 
vergezeld met heerlijke eigen gemaakt 
springrolls. Vanuit het dakterras kregen 
we nog een kijkje op het achtergelegen 
terrein. 
Na een zeer gezellige geslaagde 
zondagmiddag tijd om naar huis te 
gaan. Tot volgend jaar. Namens de 
organisatie, Annelies van den Boogaart 
en ondergetekende iedereen bedankt 
voor het inkijkje wat we hebben gehad 
in je tuin! 

José Raaijmakers

Sinds ik onderdeel uitmaak van de 
redactie ontmoet ik allerlei andere 
buurtgenoten die een bijdrage 

leveren aan onze buurt. Zo kwam ik via 
het Rochusnieuws ook in contact met 
Gerry. Zij regelt alle zaken omtrent de 
verspreiding van het Rochusnieuws, 
haalt de krantjes op bij de drukker en 
coördineert de bezorging.

Na een paar keer mailcontact, was ik wel 
nieuwsgierig geworden naar haar verhaal  
en wie helpt haar nog meer mee?
Zo gezegd, zo gedaan en op een 
zaterdagochtend zit ik ineens bij Gerry 
aan tafel, samen met Joris en Marga, 
gezellig aan de koffie. Rochusnieuws 
nummer 168 ligt keurig geordend 
in stapeltjes. Negen stapeltjes wel te 
verstaan, want er zijn maar liefst negen 
fijne mensen die het krantje voor ons 
bezorgen.

Zes keer per jaar valt als vanzelf  het 
Rochusnieuws op je deurmat. 
Maar wie-o-wie zijn de vrijwilligers 
die de krant door de brievenbus 
stoppen? Graag stel ik jullie voor aan 
de bezorgers van het Rochusnieuws!

Even op een rijtje: Gerry, zij bezorgt 
zelf  ook, namelijk in de Hoefkestraat. 
Gidy neemt de St Jorislaan voor haar 
rekening en Hein schuift zijn kranten 
in de Romerohof, de Tuinstraat en de 
Hertogflat door de brievenbus. 
Huub maakt zijn rondje door de 
Willem van Millenberchstraat, Hertog 
Hendrik van Brabantplein en Jan van 
Schoonvorststraat, Gabor loopt met 
de krantjes door de Stratumsedijk en 
de Hertogstraat en Joris doet al 25 jaar 
trouwe dienst door de Geldropseweg te 
voorzien. 
Maike levert de krantjes af  in de 
Ketttingstraat en de Pastoor Dijkmans-
straat en Marga is verantwoordelijk 
voor de Willem van Hornestraat en 
De Rozentuin. De laatste in dit rijtje is 
Mirjam, zij is de bezorgster van de St 
Rochusstraat.

Joris vertelt: “Het is een kleine moeite 
hoor, die paar keer per jaar een half  
uurtje. En vroeger gingen de kinderen 
wel eens gezellig mee, hadden we het 
helemaal zo gedaan!”

Krantenwijk 
lopen voor je 
eigen buurt

En tijdens het kopje koffie komen nog 
meer verhalen los. Over hoe vroeger de 
krant nog gestencild werd in het oude 
Buurthuis (wat inmiddels is afgebroken). 
Vervolgens kwamen alle bezorgers 
helpen om de krant te rapen en in elkaar 
te nieten voordat ze bezorgd werden. 
Dat er een Babbelbox hing bij Tuinstraat 
nummer 5, gemaakt door Joep Jansen. 
Daar lag onder andere de krant in, zodat 
iedereen die langs liep hem even kon 
lezen. 

Inmiddels is er veel veranderd, maar er 
zijn ook dingen fijn hetzelfde gebleven: 
waaronder onze vertrouwde krant, het 
Rochusnieuws, gewoon als papieren 
versie op je deurmat. En dit dankzij 
negen mensen die het een kleine moeite 
vinden om dit voor hun buurtgenoten 
te doen! Dank je wel lieve bezorgers, 
voor al jullie jaren trouwe dienst. Dat we 
samen nog vele krantjes mogen maken 
en verspreiden. En natuurlijk Gerry, 
dank je wel voor je gastvrijheid en de 
koffie!

Esther

Magalie en Suzanne

Gerry, Marga en Joris
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In de Droomwereld ben je thuis!

Al ruim 18 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:
•  Dagopvang
•  Peuteropvang
•  Buitenschoolse opvang 
•  Gecertificeerde VVE-opvang 

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

Dinsdag t/m Zaterdag

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

Op het hoekpand aan de Willem van 
Millenberchstraat wonen al sinds 
1973 Ed en Lida Verstappen-Calis. 
Op 14 mei 1969 zijn zij getrouwd in 
de Kappeller Put in Heeze, destijds 
onderdeel van het klooster van de 
Jezuïeten.

Ed en Lida wilden 51 jaar geleden 
samen een huis huren in Zeelst 

(nu Genderbeemd). De verhuurder 
accepteerde dit alleen als ze gingen 
trouwen. Dit gebeurde in 1968 voor de 
gemeente en later voor de kerk. Het feest 
was, op aandrang van de ouders, vooral 
voor familie. Zij bepaalden destijds de 
gastenlijst, het feest vond plaats in hotel 
Astor. 
Omdat Ed muzikant is zochten ze een 

Een 
Gouden stel
Ed & Lida

aantal jaar later een hoekwoning, om 
geluidsoverlast te beperken. Zo kwamen 
ze terecht in de Rochusbuurt, gelijk 
verliefd op het huis kochten ze dit. In de 
46 jaar is er al veel verbouwd, waaronder 
ook de plaatsing van het karakteristieke 
raam aan de zijgevel, wat van buiten en 
binnen het aanschouwen waard is.
Toen zij arriveerden in de Rochusbuurt 
woonden er veel oudere mensen en 
wat studenten. Vanuit de laatste groep 
kwamen diverse initiatieven om de buurt 
leven in te blazen met werkgroepen van 
diverse aard. Ed en Lida namen hier 
beiden met veel plezier aan deel.
In mei j.l. besloten Ed en Lida hun 50 
jarig huwelijk goed te vieren, te midden 
van vrienden en familie, nu door 
hunzelf  gekozen. Op deze dag hebben 
ze opnieuw getekend en elkaar ringen 
gegeven door het hernieuwen van de 
trouwbeloftes. Nu in een klein kapelletje 
aan de Jan Smitzlaan. Alle gasten met 
een button met het jonge stel op hun 
kleding.
Op de trouwdag zelf  ontvingen ze van 
de gemeente een witte orchidee. In de 

Foto: Giovanni Mariotta

Middels een gemeentelijk service-
punt stellen vrijwilligers zich 

beschikbaar om stadsgenoten, met eigen 
auto en tegen een kleine vergoeding, te 
vervoeren. 
Judith is slechtziend en zal op den 
duur blind worden. Automaatje zou 
voor haar een uitkomst zijn mobiel te 
blijven. Begin dit jaar nam ze contact 
op met het dichtstbijzijnde servicepunt 

in Son en Breugel, maar kreeg te horen 
woonachtig te moeten zijn in deze 
gemeente om hiervan gebruik te mogen 
maken. Sindsdien zet Judith zich in om 
in Eindhoven ook een AutoMaatje op 
te zetten. Ze hoopt hiermee niet alleen 
haar eigen mogelijkheden te vergroten, 
maar ook de mogelijkheden van andere 
Eindhovenaren die, om welke reden 
ook, minder mobiel zijn.

Meer over AutoMaatje
De ANWB heeft met AutoMaatje een 
beproefd concept gelanceerd, waarmee 
bewoners de mogelijkheid krijgen 
actief  en mobiel te blijven. Vrijwilligers 
vervoeren op aanvraag, met hun eigen 
auto, minder mobiele plaatsgenoten. 
Hiervoor ontvangen ze een kleine 
vergoeding van €0,30 per kilometer.
Inmiddels is AutoMaatje al zeer succesvol 
in tientallen gemeenten in Nederland. In 

deze regio zijn er servicepunten te vinden 
in o.a. in Son en Breugel, Nuenen en 
Geldrop/Mierlo en nu mag Eindhoven 
niet meer ontbreken!

Wil jij je inzetten voor buurtgenoten?
We zoeken vrijwilligers die bereid 
zijn om af  en toe, met hun eigen 
auto en tegen genoemde vergoeding, 
buurtgenoten willen vervoeren. Alle 
vrijwilligers en hulpvragen worden 
professioneel gefaciliteerd en staan 
onder begeleiding van de ANWB. De 
inzittendenverzekering en VOG voor 
vrijwilligers worden aangevraagd en 
vergoed. Beschikbaarheid gaat volledig 
in overeenstemming. Heb je interesse om 
als vrijwilliger bij te dragen aan de komst 
van AutoMaatje? Of  als gebruiker? 
Neem contact op met Judith Koppens 
via email: judithkoppens@hetnet.nl of  
telefoon 06-22308023.

Vrijwilligers gezocht voor AutoMaatje Stratum
Judith Koppens, 
kinderboeken-
schrijver en 
bewoner 
van Stratum 
(Tuindorp), zet 

zich in om AutoMaatje op te starten 
in Stratum. AutoMaatje is een 
landelijk initiatief  van de ANWB en 
heeft zich in veel gemeenten reeds 
succesvol bewezen.  

foto van nu zie je het stralende stel van 
50 jaar geleden nog terug. Op deze wijze 
kunnen ze het 60 jarig huwelijk ook nog 
halen. Proficiat!       

Trudy Sturkenboom



ROCHUSNIEUWS14 15ROCHUSNIEUWSJULI - AUGUSTUS 2019 NO.169NO.169 JULI - AUGUSTUS 2019

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

Gelukkig zijn er ook heerlijke 
alternatieven die je prima op 
de BBQ kunt bereiden met een 

koud biertje in de hand. Een voorbeeld 
van zo’n alternatief  is halloumi, een kaas 
die zijn oorsprong vindt in Cyprus. Door 
het bereidingsproces wordt de kaas 
stevig, een beetje rubberachtig zelfs en 
in plaats van te smelten wanneer je het 
verhit krijg je er een knapperig korstje 
op, ideaal voor op de barbecue. Deze 
couscoussalade met gegrilde halloumi 
van de BBQ kun je als hoofdgerecht 
eten of  als bijgerecht bij een uitgebreide 
BBQ. Deze salade is erg snel te maken 
en ook erg gezond. Oké het verwijderen 
van de pitjes uit de granaatappel kost 
even wat tijd, maar tegenwoordig zijn 
de granaatappelpitten ook kant en klaar 
te koop. Kun je echt niet zonder vlees 
dan kun je een lekker stuk gegrilde kip 
toevoegen aan de salade. Bij de Bottle 
Shop kreeg ik trouwens de tip om het 
biertje eens te vervangen voor een 
heerlijke cider en als wijn te kiezen voor 
een lekker bubbeltje. Veel BBQ-plezier 
met dit heerlijke recept. Bon appetit!

Niek 

Met granaatappel en gegrilde 
halloumi van de barbecue!
Het barbecue seizoen is in volle 
gang en daar hoort natuurlijk lekker 
veel vlees bij, dat is tenminste hoe 
het bij mij meestal werkt. Het is 
echter niet meer van deze tijd om 
iedere dag wanneer de temperatuur 
boven de 25 graden uit komt kilo’s 
vlees op de BBQ te gooien.

Rochus 
Culinair:
Couscous 
Salade

Wijntip van de Bottle Shop
Wat altijd goed werkt bij een BBQ is een 
heerlijk glaasje bubbels. We kiezen bij de frisse 
smaken van deze salade voor een Cava uit het 
achterland van Barcelona, de Conde de Caralt. 
Een licht strogele wijn met een levendige 
mousse. Het bouquet is zuiver en verfijnd met 
aroma’s van sprankelend wit fruit. De Conde de 
Caralt is rijp en soepel van smaak, frivool maar 
elegant, en als zodanig een prima partner bij de 
BBQ en deze salade in het bijzonder.

Aan de slag:
1. Verwarm de barbecue.
2. Doe de couscous in een grote schaal, 

schenk er kokend water over zodat 
de couscous net onder water staat. 
Dek de schaal af  en laat de couscous 
gaar wellen.

3. Snij de halloumi in plakken van 
ongeveer 2 cm dik en zet even weg.

4. Rooster ondertussen in een 
koekenpan met een eetlepel olijfolie 
de pecannoten mooi goudbruin. 
Haal ze uit de pan en zet even weg.

5. Maak dan de dressing door het sap 
van de granaatappel, het sap van de 
limoen, een flinke scheut olijfolie 
en wat peper en zout met elkaar te 
vermengen. Zet even weg.

6. Schep dan de blokjes komkommer 
en tomaat door de couscous.

7. Vervolgens verdeel je de veldsla, 
munt en peterselie over de schaal en 
schep je ook dit door het geheel.

8. Schep de helft van de 
granaatappelpitjes door de salade, 
gevolgd door de pecannoten.

9. Voeg de dressing toe en schep goed 
door.

10. Leg de halloumi boven het vuur en 
gril 2 minuten.

11. Draai de halloumi een slag voor een 
mooi ruitjespatroon en gril nog eens 
twee minuten.

12. Keer de halloumi om en herhaal het 
2 minuten grillen en een slag draaien.

13. Verdeel de salade over 4 borden.
14. Verdeel de plakken halloumi over de 

borden en leg boven de salade.
15. Als laatste verdeel je de overige 

granaatappelpitten over de halloumi.

Ingrediënten voor 4 personen:
•	 300 gram couscous
•	 1 granaatappel, pitjes eruit gehaald en 

sap bewaard
•	 1 komkommer, geschild en in blokjes 

gesneden
•	 2 tomaten, in blokjes gesneden
•	 450 gram halloumi
•	 flinke	hand	pecannoten
•	 150 gram veldsla
•	 1 handje munt
•	 1 handje peterselie
•	 sap van 1 limoen
•	 flinke	scheut	olijfolie
•	 peper en zout

Zaterdag 6 juli t/m vrijdag 27 september
In verband met de verbouwing is 
de Buut GESLOTEN

Vrijdag 16 augtustus vanaf 16.00 uur
Rochusbuurt Camping, de Speeltuin

Woensdag 21 augustus 20.00 uur
Vergadering Rochusnieuws

Dinsdag 27 augustus
Presentatie van het definitief  
ontwerp van de ‘nieuwe’ 
Geldropseweg, Blokhut, Iriswijk 
Uitnodiging van de gemeente volgt

Zaterdag 31 augustus 
Repair Café gaan NIET door

Zaterdag 28 september
Feestelijke heropening van De Buut

Buurt-info
Buurtbestuur

Yolande Voske  tel: 06 23 70 27 30 

Gijs van Stiphout            tel: 06 34 71 03 34

info@rochusbuurt.nl | www.rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt

Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam

Walther Willems                  tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie

Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws

rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den 

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt 

Koen van Grinsven tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Marita Kuster tel: 14040

Agenda Augustus 
& September

Biertip of nee Cidertip! van de Bottle Shop
We kiezen deze keer dus voor cider, en dan 
doen we het maar meteen goed. Aspall Suffolk 
Premier Cru is een klassiek Britse cider van hoge 
kwaliteit. Deze cider is lang gerijpt waardoor 
het alcoholpercentage met 7% iets hoger is. 
De smaak is vol en droog en prikkelend fris 
zoals een Prosecco met een bloemig aroma. 
Lekker fris op een warme zomeravond onder 
het genot van een gezellig BBQ. Laat de zomer 
maar komen!

Na bijna 10 jaar de wijkagent te zijn 
geweest o.a. in de Rochusbuurt, 
is mij gevraagd om wijkagent in 
Meerhoven en Eindhoven Airport 
te worden, die uitdaging heb ik 
geaccepteerd.

Na zo’n lange tijd is het ook goed om 
van wijk te wisselen, ook voor de 

wijk is een vernieuwing lang niet slecht.

Wijkagent Erwin 
van Melis stopt

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan: 6, 20 aug en 3, 17 sept
Rochusbuurt: 1, 15, 29 aug en 12, 26 sept
Ophalen groene bak:
St. Jorislaan: 13, 27 aug en 10, 24 sept
Rochusbuurt: 8, 22 aug en 5, 19 sept
Ophalen oud papier:
7, 21 augustus en 4, 18 september
Inleveren plastic | glas:
Dagelijks: containers parkeerterrein 
Jumbo, Geldropseweg
Albert Heijn, Leenderweg

Afval

Mijn opvolger is Koen 
van Grinsven (koen.van.
grinsven@politie.nl). Hij 
is er voor alle meldingen 
en vragen wijkgerelateerd. 

Be safe en blijf  gezond :) 
Met vriendelijke groet, Erwin van Melis

Eind september 2019 verschijnt 
nummer 170 van deze buurtkrant!

Heeft u daarvoor Kopij? Wij 
ontvangen deze graag. U kunt 

uw bijdrage tot en met vrijdag  13 
september mailen aan: rochusnieuws@
gmail.com of  geef  je bijdrage af  bij 
Hoefkestraat 12.

Aanleveren kopij
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zijn mijn ouders en Mouna 
is m’n zus
Naar welke school en klas ga je? 
Naar De Vrije School, 
De Regenboog en ik zit in groep 1
Wat is je lievelings-
Les: 
Met Sophie H. paardje spelen
Eten:   
Patat  
Vakantieland:
Sardinië (Italië) & Corsica (Frankrijk)
Snoep:              
KitKat            
Kleur:
Paars
Dier:
Paard
Tv-programma: 
Ponysitters
Waaraan heb je een hekel? 
Om ruzie te hebben
Wat zijn je hobby’s? 
Bij m’n zus op de kamer slapen, 
filmpjes kijken, paardjes aaien, 
lezen en op Momo (een ezeltje) te 
rijden
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Soms lieg ik en dat is niet zo’n 
goede eigenschap en een goede 
eigenschap is dat ik goed kan 
opruimen
Van welke muziek hou je? 
Kinderen voor kinderen en de 
Oceaan
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Ja!
Waarom? 
Omdat ik leuke vriendjes en 
vriendinnetjes daar heb
Wat wil je later worden? 
Paardentrainer
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Mouna van der Hulst, m’n zus

KidsTalk

Lees dit maar eens goed door:
Dit is zo kat.
Dit is hou kat.
Dit is je kat.
Dit is een kat.
Dit is sukkel kat.
Dit is ongeveer kat.
Dit is veertig kat.
Dit is seconden kat.
Dit is van kat.
Dit is zijn kat.
Dit is werk kat.
Dit is af kat.

De zinnetjes slaan nergens op!!! 
Lees van elke zin het derde woord...

Tekenles
Tijdens de tekenles vraagt de leraar: 
“Frits waarom heb jij nog niks 
getekend?” Frits: “Dat heb ik wel! Dit 
is een tekening van een koe in een 
weiland.” Leraar: “Maar er is helemaal 
geen gras?” Frits: “Jawel, maar die 
heeft de koe opgegeten.” Leraar: “Maar 
er is helemaal geen koe?” Frits: “U 
denkt toch niet dat een koe in een leeg 
weiland blijft staan!”

Panda
De panda leeft in 
China, hij eet bladeren 
en bamboe, gras en 
krokussen. 
Hij drinkt water. 
Een panda is onge-

De Kinder Redactie: Weetjes over Dieren!

Panter
De panter leeft in 
warme landen. 
Hij eet vlees en 
drinkt water als hij 
volwassen is, anders 
melk. Een panter moet 

veer 5 maanden zwanger.

Stokstaartje
Een stokstaartje leeft 
in de woestijn. 
Hij eet insecten en hij 
haalt al genoeg water 
uit zijn voedsel. 
Wist je trouwens dat 

trouwens alleen in een hok, anders is er te 
weinig voedsel.

een stokstaartje tegen slangengif kan?

Hockey Tips!

Kleurplaat 
Kleur er op los! 

Laat je gaan!

Ninne Cato Madee Puk

Wie ben je? 
Sophie van der 
Hulst
Hoe oud ben je? 
Vijf  jaar
Wie zijn je ouders, 
zusjes of broertjes? 
Magalie & Jos 

1

2

3

4

5

Doe je trucjes op  
je gevoel! 

Blijf uit de reach van 
de tegenstander 

Na je actie versnellen 

Zet je linkervoet ter 
hoogte van de bal 

Zorg ervoor dat je je 
slag afmaakt

* * *


