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Running Dinner:
Boordevol verrassingen...

...voor de ‘Newbies’ in de
Rochusbuurt! We wonen sinds
Juli pas in de Rochusbuurt. De
afgelopen zomer hadden we al
kennis mogen maken met de
(ver)bouwers van de Buut, maar
deelnemen aan de Running Dinner
leek ons een leuke manier om meer
mensen te leren kennen.

D

aarom meteen opgegeven
zodra het kon. Het thema
dit jaar was Mindf*ck
- daar gingen enkele wilde fantasieën
over - voordat we hoorden dat we het
hoofdgerecht mochten maken.
Onze keuze viel op een (a)typisch Engels
high tea! Ter ere van de achtergrond
van de Chef-Kok van 34A! Je zou

kunnen zeggen dat chips, cakejes en
sandwiches al maf genoeg zou zijn als
een hoofdgerecht voor Nederlanders.
Nog maffer met spruitjes-pralines, hamolijven cake, scones met cream cheese
en chili jam, aardappel taart en heerlijke
wijn uit de theepot!
Maar we lopen vooruit op ons verhaal
(mindf*ck!) want… voordat we dit
spektakel
mochten
voorschotelen
aan 4 onbekende gasten, was er een
voorgerecht voor ons 2 straten verderop.
Na kort kennisgemaakt te hebben met
onze gastvrouw, gastheer en de andere
2 diners, is aangekondigd dat ze van
‘zoet’ houden. Een Toblerone en enkele
chocosnoepjes verborgen een prachtige
mindf*ck - met garnalen mousse en
tomaatjes!
Even thuis om ‘thee’ (met dank aan

The Bottle Shop!) te schenken voor
vier nieuwe gasten alvoor het weer tijd
was om te runnen naar de volgende
bestemming…
Daar volgde een prachtige verassing
- heerlijke wijn, bedorven appelen
en peren met daarin een heerlijke
chocolademousse en begeleidt met
Limoncello van Neerlandse bodem!
En als slagroom op de taart van een
fantastische avond - een laatste run naar
De Buut om te borrelen, ervaringen te
delen, en nog meer te smullen van alle
prachtige verhalen! Glazen geheven
op de creativiteit, kookkunsten en
gastvrijheid van onze nieuwe buurt…
en dan een laatste, late struikel (no more
running!) naar huis!
Fantastisch georganiseerd - waarvoor
dank! Volgende jaar staat al in de agenda!
Suzy
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Colofon
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, Chris, Frans, Kay, Marcel
& Niek
Vormgeving en illustraties:
Esther
Produktie:
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
Bezorging:
Gabor, Gerry, Gidy, Hein, Huub,
Joris, Maike, Marga & 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.
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.

Snoep, of ik schrik
van je leven!

Running Dinner
Rochusbuurt 2019
Eten moet je toch en waarom dan
niet samen? Het concept vind ik
echt fantastisch!

B

uurtgenoten zien elkaar op
drie
verschillende
adressen
om respectievelijk een voorgerecht,
een hoofdgerecht en een nagerecht
te nuttigen in steeds verschillende
samenstellingen. Als alle buiken vol zijn
komt iedereen samen bij verzamelplaats
buurthuis De Buut om nog even na te
tafelen.

Foto’s Karen Brouwers

Vorig jaar opperde buurvrouw
Maartje het idee om Trick or Treat
te doen. Maar het was een tikkeltje
kort dag voor mij. ‘Volgend jaar doe
ik mee!’ beloofde ik haar.

D

us toen ze dit jaar, ruim op
tijd bij me kwam met de vraag
of ik wilde helpen bij het
organiseren van een Rochus Halloween
Trick or Treat, kwam ik mijn belofte
na. We maakten een flyer, spamde
buurtbewoners op Facebook, en op 1
november was het dan zover.
We hadden afgesproken dat de kindjes
alleen mochten aanbellen waar een
flyertje (of vergelijkbaar) voor het raam
hing. En om die reden was ook deze
datum uitgekozen: de Irisbuurt deed het
ook op deze dag. Zouden er dan weinig
adressen zijn waar we aan mochten
bellen, dan konden we altijd nog naar de
buren...
Grote opkomst
De opkomst in de speeltuin was groot!
Tenminste 20 kinderen + ouders
verzamelden om 19.00 uur in onze
donkere achtertuin. Ieder zou zijn eigen
weg gaan, maar nu hadden we een klein
beetje een idee van wie er allemaal mee
liep. De kindjes waren niet te houden en
toen het startschot werd gegeven stoven

alle spoken, heksen, dracula’s en andere
monsters de straten van de Rochusbuurt
in. Soms met 10 tegelijk, soms in kleinere
aantallen.
Het hele Halloween gebeuren is nog
een nieuw concept in onze wijk. Dus
we moesten nog leren wat de bedoeling
was. Van liedjes zingen (Amerikaans
gebruik) was geen sprake, maar alleen
je hand uitsteken bleek weinig effectief.
Dus scandeerden de heksen onder mijn
hoede de beangstigende fonetische
vertaling van onze voorzet: ‘Snoep, of
ik schrik van je leven!!’ En dat lieten de
meeste buurtbewoners zich geen twee
keer zeggen…
Snoep, snoep, snoep (en een
mandarijntje)
In elke straat waren minstens 5 adressen
bereid de deur te openen. Een verrassend
grote deelname! Na een klein uur waren
de tasjes en zakken overvol en keerden
de griezels met grote glimlach op hun
gezicht terug naar huis. Genoeg snoep
verzameld om de periode tot de intocht
van Sinterklaas te overbruggen…
Volgend jaar gaan we weer. Dus wie dit
jaar de dans is ontsprongen: ‘Hang die
flyer op, of ik schrik van je leven!’
Speciale dank aan Maartje, namens alle
kindjes van de Rochusbuurt!
Bregje

Ik moest een voorgerecht bereiden en het
thema was mindf*ck. Ik maakte gewoon
iets lekkers en halverwege het eten ging
spontaan het licht uit. Zo simpel kan het
zijn. Eigenlijk doet het thema er niet toe,

gewoon lekker eten en bij elkaar over de
vloer komen, daar gaat het om.
De tweede gang, het hoofdgerecht was
bij de Buut. Frank en Maurice hadden
zwarte rijst met zwarte linzen, zwarte
peper en aubergine geserveerd op zwarte
borden en als u nog meer zwart eten
weet, dan zat het er ook in. Mindf*ck!
Het lekkerste dat ik gegeten heb was
toch echt de bedorven appel van nabuur
en collega-redacteur Bregje, met Ronny.
Het zag er uit als een bedorven appel,
maar eigenlijk was het in chocola gegoten
chocolademousse.
Het viel mij tegen dat de vele studentenhuizen niet mee deden, want ook daar
zit kooktalent. Volgend jaar een nieuwe
kans! Het is dan op 7 november. Ik kijk
er naar uit! 		
Chris

Van de Redactie
De herfst is inmiddels ingetreden.
Voor veel bewoners van de
Rochusbuurt is dit het seizoen van
gezelligheid en samen activiteiten
ondernemen als Running Dinner,
Sinterklaas en niet te vergeten de
Buut eettafels.

M

aar het is ook het seizoen van
minder en meer meer. Minder
zon, minder warmte, meer regen, meer
kou, meer wind, meer stoken, meer CO2
en wellicht ook meer stikstof. En op de
een of ander manier triggert de herfst
ook mensen om actie te ondernemen.
Na een welverdiende vakantie wordt
er nagedacht hoe de komende tijd in te
vullen en welke doelen bereikt moeten
worden. Er wordt nog eens kritisch
gekeken naar de waardering
door
werkgever, medemens of overheid en
er wordt overwogen om al dan niet in
actie te komen om de geplande doelen
te behalen. Dit najaar is er al veel

beweging op het actiefront. De boeren
hebben het startschot gegeven. Met hun
trekkers hebben ze toch veel indruk
gemaakt. Zoveel zelfs dat het Malieveld
in Den Haag er bijna onder bezwijkt.
De leraren in het basisonderwijs en de
Bob de Bouwers hebben ook onlangs
hun bijdrage geleverd. Maar wat
heeft dat allemaal te maken met onze
Rochusbuurt? Afgezien van de CO2
en stikstof uitstoot eigenlijk niets want
we zitten hier gezellig en we zitten hier
oké. Echter we kunnen wel een bijdrage
leveren aan een duurzame leefomgeving
in onze buurt. Hoe? Door bijvoorbeeld
na te denken over warmtepompen,
isolatie en zonnepanelen. In een artikel
verderop besteden we aandacht aan de
mogelijkheid om zonnepanelen aan
te schaffen. Maar ook komen onze
vertrouwde rubrieken aan de orde. En
natuurlijk de prikkelende en diepgravende
reportages van onze sterverslaggevers.
Ik wens u veel leesplezier.
Ad
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Zonnepanelen
Het begint al met het woord. Is het
zonnenpanelen of zonnepanelen.
Gelukkig hebben we maar één zon
en daarom zal het wel zonnepanelen
zijn.

Ad

M

aar goed, onlangs werd de
mailbox verblijd met een
e-mailbericht van de Groene
Zone. Een initiatief van twaalf Brabantse
gemeentes waaronder Eindhoven. Het
e-mailbericht ging over de aankondiging
van een informatieavond en zoals
een rechtgeaarde pensionado betaamt
kon ik uiteraard geen tijd in mijn
agenda vrijmaken voor een dergelijke
bijeenkomst. Wat wel lukte was hun
website bezoeken en daarmee wat
inzicht te krijgen over de organisatie.

		

# kWh/jaar 		

In het kort gaat het om een initiatief
van de gemeente waar je woont. Je
kunt tegen een lage rente (1,35%) de
installatie van de zonnepanelen laten
financieren. Onderhoud en service is
voor 15 jaar de verantwoordelijkheid
van de gemeente. Genoeg redenen om
een informatieaanvraag-formulier in te
vullen. Na het invullen kreeg ik meteen
een e-mail reactie met een klantnummer
en een puntsgewijze opsomming van de
te volgen stappen. Alles heel duidelijk
uitgelegd op taalniveau A2. Binnen vier
weken zou men telefonisch contact
opnemen.
En zo geschiedde. Ik werd gebeld
door een zeer vakbekwame dame die
mij allerlei vragen begon te stellen.
Vragen over hoeveel kilowatt we op
jaarbasis gebruiken, of we een slimme
meter hebben, over de schakelkast
(met of zonder porseleine stoppen),
of de dakpannen gehaakt of los zijn
gelegd, of we reserve dakpannen
beschikbaar hebben (want soms maken
de installateurs wel iets kapot), waar de
internet router zich bevindt en of we de
staat van het dak kunnen beschrijven.
Veel vragen dus. Waar je niet een twee
drie op voorbereid bent. Maar goed. Na
afloop van de telefonische ondervraging
wordt een offerte gestuurd. Deze offerte
is het begin van het proces dat uiteindelijk
leidt naar een contract met de gemeente.

# Zonnepanelen

Op de website van DeGroeneZone
(www.degroenezone.nl) staat veel informatie over het project. Maar er zijn
meer aanbieders op de markt. Het is dus
raadzaam om ook bij anderen offertes
aan te vragen.
Ik heb bij nog drie andere partijen
offertes
opgevraagd.
Naast
de
gebruikelijke standaard informatie over
de spullen die ingezet worden, worden
de aanbiedingen redelijk duidelijk
gepresenteerd. Sommige aanbieders

“Naast uiteraard de
behaalde milieuwinst, is
er ook wat geld mee te
verdienen.”
maken een afspraak en komen bij je
langs, anderen baseren hun aanbieding
op de gegevens die je hebt opgegeven.
Zie tabel voor een kort overzicht van de
resultaten.
De prijzen per kWh variëren eigenlijk
best wel veel. Het heeft dus nut om
bij een aantal bedrijven offertes op te
vragen. Denk ook aan leveranciers uit
België. Waardoor de verschillen worden
veroorzaakt is niet direct aan te duiden.
Zo te zien spelen kwaliteit van de

Investering (ex BTW)

Per kWh

Aanbieder 1 		

2789

			

10			

€ 4.290			

€ 1,538

Aanbieder 2 		

2794			

10			

€ 3.285			

€ 1,176

Aanbieder 3* 		

1780		

7			

€ 2.480			

€ 1,393

Aanbieder 4 		

3300		

12			

€ 3.950			

€ 1,197

*) Bij deze aanbieder kun je de investering lenen en wordt ook het onderhoud gedurende 15 jaar meegenomen.

zonnepanelen, gebruikte omvormers,
garantiebepalingen en de situatie ter
plekke, een rol. Bij dat laatste moet je
denken hoe de bekabeling van het dak
naar je meterkast aangelegd kan worden.
Voor particulieren heeft de Belastingdienst voor 2019 en 2020 de BTW
teruggave-regeling. Hierbij krijg je een
tijdelijk BTW-Nummer waarop de
BTW terugkomt. De meeste aanbieders
regelen dit voor jou. Dus geen
administratief gedoe als het goed is. Heb
je een ‘regulier’ BTW-Nummer dan kun
je de zonnepanelen BTW bij de normale
aangifte meenemen.
Wat ga je ermee verdienen? Naast
uiteraard de behaalde milieuwinst, is
er ook wat geld mee te verdienen. De
aanbieders geven een indicatie van
de vermindering in CO2 uitstoot en
van de opbrengst in geld en daarmee
samenhangend de terugverdientijd.
Besparing in geld is te berekenen door
het aantal kWh met de huidige kWh prijs
te berekenen. Meestal nemen ze € 0,23
per kWh. Gemiddeld kom je op € 58
tot € 64 besparing per zonnepaneel per
jaar. De terugverdientijd varieert bij de
aanbieders van 5.3 tot 6.6 jaar.
Al met al heb ik met deze exercitie
wat meer idee gekregen hoe het zit
met de zonnepanelen. In onze buurt
zijn er relatief weinig zonnepanelen
te zien. Wellicht dat je overweegt om
zonnepanelen aan te schaffen. Aan de
andere kant: het zijn wel lelijke dingen.
Maar gelukkig zie je ze zelf niet. En je
moet natuurlijk je overburen ten zeerste
afraden om zonnepanelen te nemen.
Levert allemaal niks op, joh. Weet je wat
het aan milieu-rotzooi oplevert om zo’n
zonnepaneel te maken, te vervoeren uit
China en te installeren? Veel, heel veel!
Niet doen buurman-buurvrouw.

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

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

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

anleiding was een artikel in
het Eindhovens Dagblad over
haar praktijk en haar boek
‘Depressie, een Opstap naar Geluk’.
Vrijdag 8 november was het zover en
stapten Kay en Marcel haar woning
en tevens praktijk binnen voor een
interview.
Modita vertelt dat ze oorspronkelijk
uit Bergeijk komt, maar al op twee
andere plekken in de Rochusbuurt heeft
gewoond. Eerst in een studentenwoning
in de Kettingstraat, daarna in de
Tuinstraat en sinds 1994 in haar huidige
woning in de Kettingstraat. En twee
van haar drie zussen wonen in de
Rochusbuurt, dus worden ze ook wel de
drie Rochus-zussen genoemd.
Modita heeft gestudeerd als arts,
doorliep haar coschappen maar miste bij
de uitvoering van haar werk het centraal
stellen van de patiënt. Uitvoering als
arts is zoals Modita het noemt heel erg
‘evidence based’. Dat wil zeggen, wat
zich heeft bewezen wordt toegepast. Bij

ROCHUSNIEUWS

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in-en verkoop personenwagens
• airco-service

De welzijnsdokter
van de
Rochusbuurt
Negen van de tien artikelen in het
Rochusnieuws komt door initiatief
van de redactie tot stand. Maar van
Modita van Zummeren ontvingen
we op de redactie een mailtje voor
een uitnodiging voor een interview.

NO.171

Hoefkestraat 17
5611 RK Eindhoven
tel: 040-2112595
vlnr: Marcel, Modita & Kay

ziekte A hoort medicijn B. De patiënt
staat niet centraal. Het coschap wat haar
het meest aansprak was de psychiatrie.
Maar ook hier voelde ze dat de patiënt
maar heel beperkt werd bekeken. Dit
in tegenstelling tot de meer holistische
zienswijze wat haar aanspreekt. Bij
een holistische geneeswijze wordt het
gehele individu betrokken. Volgens het
holisme hangt alles met elkaar samen.
Modita heeft vervolgens als bedrijfsarts,
schoolarts en arts in een verpleeghuis
met dementerenden gewerkt voordat ze
in 2012 als zelfstandige aan de slag ging.

“In de stad wordt
wel gezorgd voor
stiltegebieden, maar niet
voor ontladingsgebieden”
Enthousiast vertelt Modita over
haar praktijk waarbij onder andere
familieopstellingen, Osho meditaties en
Japanse therapeutische gezichtsmassage
voorbij komen. Op onze vragen
wat dit dan inhoudt legt Modita dit
uitgebreid aan ons uit. Kay is gelukkig
af en toe streng en rechtvaardig
betreffende het timemangement van het
interview, want Modita kan honderuit
over al deze onderwerpen vertellen.
Meer kun je lezen op haar website
www.genietenvanmeditatie.nl.

Het is allemaal niet ‘evidence based’
zoals Modita dat zelf zo mooi noemt,
maar zeker is wel dat het welzijn van de
cliënt centraal staat.
Een onderdeel van de Osho dynamische
meditatie is ontlading. Met de gehorigheid
van de appartementen in de Kettingstraat
is haar appartement geen goede plek om
deze meditatie met geluid te kunnen
doen. In de stad wordt wel gezorgd voor
stiltegebieden vertelt Modita, maar niet
voor ontladingsgebieden.
Dan nog één verrasing. Het interview
vindt plaats aan de keuken tafel, maar
het is tevens ook de massagetafel. Helaas
voelt Kay er niets voor om ter illustratie
de tafel te proberen, vandaar dat slechts
de ‘normale’ functie van de tafel op de
foto is afgebeeld.
Marcel

Hekwerk de Buut

What’s
New!?
Heel veel buurtgenoten hebben
eraan meegewerkt, maar het heeft
dan ook wat opgeleverd: nieuwe
toiletten, nieuwe vloer, nieuw buffet,
nieuw hek, nieuw logo en eindelijk
ook een (nieuwe) keuken. Ook de
tuin van de Buut is inmiddels goed
zichtbaar door een mooi hek wat een
soort ‘kijkdoos’ constructie oplevert!

E

n het werkt: het openingsfeestje
was chaotisch leuk en ook de
afterparty van het Running
Diner was beregezellig. Ondanks dat het
nog niet helemaal af is (zoals bij ieder
huis moeten bijvoorbeeld de plinten
nog gezet worden) hebben ook de
eerste huurders met veel plezier kennis
gemaakt met de nieuwe Buut. Kortom:
we hebben weer een écht buurthuis.
Waarom hebben we het eigenlijk
gedaan? Om Frank van een tweede
huis te voorzien? Nee, we hopen buurtgenoten te inspireren om iets in de buurt
te organiseren.

Het is in ieder geval geweldig dat we in
de buurt een eigen plek hebben waar we
(binnen de grenzen van het redelijke)
kunnen doen wat we willen, zonder dat
het iets kost en zonder dat er allerlei
straathoekwerkers of “ander sociaal
tuig” zich bemoeit. Verder nodigen we
mensen uit om als ze een ruimte voor
eigen gebruik nodig hebben gebruik
van de Buut te maken. Met een besloten
groep ben je weliswaar een klein bedrag
kwijt (€ 40,- per dagdeel) maar daar krijg
je dan ook een zaaltje van 50 m2, met
allerlei faciliteiten én gratis koffie en
thee voor terug! Feesten en partijen zijn
helaas niet mogelijk. Dus kom maar op
met de (wilde) plannen!

“Zoals bij ieder huis
moeten bijvoorbeeld
de plinten nog gezet
worden.”
We hopen in ieder geval dat
Sinterklaas zijn bezoek inmiddels heeft
aangekondigd. Zo niet dan zien we
elkaar bij de ‘Kerstbingo’ op zaterdag
14 december, maar in ieder geval bij de
nieuwjaarsborrel op zaterdag 11 januari
vanaf 20.00! Dan proosten we op 2020!!
Graag tot ziens in de Buut,
Het Rochusbestuur

NIEUWJAARS
BORREL

11 JANUARI

VANAF 20.00 UUR
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Waar blijft de Sint?
S

hierboven beschreven wijken en werk
eraan om deze veilig en leefbaar te
houden.

Introductie
nieuwe
Wijkagent
De nieuwe wijkagent voor de
wijken Joriskwartier, Tuindorp,
Bloemenplein, Elzent-Noord,
Elzent-Zuid, Irisbuurt, Looiakkers
en Rochusbuurt stelt zich graag aan
iedereen voor.

M

ijn naam is Koen van Grinsven
en ik ben 35 jaar oud. Ik ben een
nieuwe wijkagent in Eindhoven Stratum
en wel voor de wijken Joriskwartier,
Tuindorp, Bloemenplein, Den Elzent,
Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt.
Ik ben in 2007 bij de politie gaan werken
en heb al die tijd in Eindhoven gewerkt.
Ik houd per juli 2019 toezicht op de

Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden.
lk wil graag aanspreekbaar zijn voor de
mensen, want zij weten als geen ander
wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij
zijn de ogen en oren van de politie. Wij
moeten het als politie natuurlijk hebben
van meldingen uit de wijk dus ik hoop
dan ook dat jullie meldingen blijven
maken.
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn
buurt, vindt u alle informatie over uw
wijk en de wijkagenten die in uw wijk
actief zijn. Zo kunt u mij ook heel simpel
benaderen.
Buurtbewoners kunnen met structurele
problemen en wijk gerelateerde vragen bij
mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden
uit vanaf het team Eindhoven Zuid,
Aalsterweg 290 te Eindhoven. Ik ben
te bereiken via het telefoonnummer
0900-8844 (lokaal tarief). Bel voor
spoedgevallen met 112.
Als ik niet aanwezig ben, kunnen
buurtbewoners een bericht voor mij
achterlaten.
Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor
de totale politiezorg binnen zijn wijk.
Hij richt zich op de aanpak van sociale
problemen, maar ook op zaken als
overlast, criminaliteit, milieu en verkeer.

Buurt Bingo
Dames en Heren ...Terug van
(even) weggeweest in de nieuw
verbouwde BUUT.

Z

et maar vast in je agenda
ZATERDAG 14 december is het
weer de jaarlijkse ENIGE ECHTE
feestelijke super KERST bingo. Om
20:00 uur gaan de balletjes weer rollen.
Jullie komen toch ook! Met weer
geweldige prijzen en natuurlijk heel

veel plezier. Ook hebben we natuurlijk
de actie voor iedereen die in een leuke
kerst outfit of uitmonstering komt, krijgt
van ons een Gratis prijswinnende bingo
kaart.
Zien we jou ook zaterdag de 14e
december... natuurlijk.
Want je weet: “ winnen winnen winnen
alsmaar winnen”. Dat kan alleen op de
enige echte BUURT bingo!
Groetjes van het Bingo team.

int heeft laten weten, en hij was heel
resoluut
Dat hij graag op bezoek wil komen in de
Buut
Maar hij is bang voor een dichte deur
Dus neem initiatief, geen gezeur
Voor het trekken van lootjes
Of hem te adviseren voor cadeautjes
En natuurlijk een beetje aankleden die
tent
Zodat hij de kinderen extra verwent
Want naar het buurthuis met je eigen
schoen

Dat is toch wat ieder kind graag wil doen
Dus voor wie bij het Sinterklaasfeest
zweert:
De Buut is op 1 december gereserveerd
Je kunt rekenen op veel dank
Meld je nu aan bij Frank:

Heb je tijd over?

Of ben je technisch heel handig dan ben
je ook van harte welkom.
Weet je niet wat een Repair Café is, dan is
er genoeg te vinden op internet.
www.repaircafe.org
Wil je meer weten over ons Repair Café
dan loop eens binnen op de laatste
zaterdag van de maand In De Buut
tussen 14.00 en 17.00 uur.
Meer info: inechatrou@gmail.com
Hopelijk tot ziens!

Rochusbuurthuis@gmail.com

Wijkagent Koen van Grinsven

In samenwerking met collega’s van de
surveillancedienst, recherche, milieu en
jeugd werkt de wijkagent voortdurend
aan het verbeteren en vergroten van
de veiligheid in uw wijk of buurt. De
wijkagent onderhoudt contact met
externe partners, zoals de gemeente en
maatschappelijke organisaties.
Met deze organisaties worden problemen
besproken en wordt overlegd hoe deze
adequaat aangepakt kunnen worden, en
door wie. Ook dan is informatie uit de
buurt van essentieel belang.
Heeft u vragen, tips of opmerkingen
over de veiligheid in uw buurt of wijk,
neem dan gerust contact op met mij.

Repair Café Stratum is op zoek naar
“jonge” mensen die goed zijn op
social media en handig zijn.

W

at zou je kunnen betekenen voor
ons? Zo af en toe een stukje
schrijven of iets plaatsen voor m.n. jong
publiek over ons Repair Café.

Adopteer een
straat
In Eindhoven is een vrijwilligersinitiatief genaamd “Adopteer
een straat”, waar al meer dan 350
enthousiaste vrijwilligers aan
meedoen. Inwoners van Eindhoven
kunnen - alleen of in een groep een bepaald gebied “adopteren”.
Zo helpen ze met het schoonmaken
en/of groen houden van het
geadopteerde gebied.

T

oen ik dit las dacht ik, dat is echt
iets voor onze buurt. Met een
aantal vrijwilligers is de ontmoetingsplek
De Buut geweldig verbouwd, waarom
kunnen we als buurtbewoners ook niet
de handen ineenslaan om er een nog
mooiere en frissere wijk van de maken?
Eens in de 6 weken met elkaar op een

zaterdag de buurt weer schoon maken.
Alle troep van de stoep en eventueel
plantjes zetten bij voorgevels en bomen.
Het mooiste zou zijn als van iedere straat
zeker 2 á 3 mensen hieraan mee kunnen
doen zodat we voldoende mensen
hebben om de gehele wijk schoon te
houden.
Wie hier enthousiast door wordt, jong en
oud, stuur dan een mail naar mij.
Ik neem dan contact op met dit
Eindhovens initiatief en zorg voor
veiligheidshesjes, afvalgrijpers, vuilniszakken en plantmateriaal.
En natuurlijk sluiten we deze dag dan
gezamenlijk af met een heerlijke kop
koffie/thee/limonade in onze prachtige
De Buut.
We gaan voor een schoon Rochusbuurt
toch?!
Ine
inechatrou@gmail.com
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Evenementen
Wilgenhof
Kerstmarkt Vitalis Wilgenhof
Kom een oliebol eten of een
glühweintje drinken en rondsnuffelen
op onze kerstmarkt vol leuke spulletjes,
vaak uniek handwerk, voor jezelf of
om cadeau te geven. Tegelijkertijd is
er ook een leuke rommelmarkt in de
ruimte naast de hal.
Met gezellige kerstmuziek door een
echte orgelman, Charles Steman, met
buikorgeltje.
Zaterdag 14 december van 12:00
- 16:00 uur. In de ontvangsthal
(paviljoen) en ernaast. Direct als u
binnenkomt via de hoofdingang aan
de Gasthuisstraat.
Zondag 8 december:
Dans mee in Pand P
Op zondag 8 december is er weer
een gezellige middag in het café van
Pand P voor de ‘ouderen’ uit Stratum.
Heerlijk luisteren naar de live muziek
van John Belton en kijken naar de
dansende paren. Als u zelf een dansje
wilt wagen bent u ook van harte
welkom, maar zonder, is dit optreden
in deze gezellige sfeer ook absoluut de
moeite waard!
Locatie: Pand P, Leenderweg 65
Eindhoven. Entree is gratis!
Vanuit Wilgenhof wandelen we
gezamenlijk naar Pand P toe. Vertrek
rond 14.00 uur. Maar u kunt natuurlijk
ook op eigen gelegenheid naar Pand P.
De dansmiddag begint om 14.30 uur.
Breakfast
Elke dinsdagochtend (m.u.v. 1012-2019) van 9.00 - 10.00 uur kun
je ontbijten in het restaurant in
Wilgenhof voor € 2,50 p.p.
Omdat wij jou als buurtbewoner graag
verwelkomen, krijg je € 1,00 korting
p.p.! Geldig voor max. 4 personen.
Fijn als je de dag ervoor laat weten dat
je komt bij de horeca via 040-2148300.
Je bent van harte welkom!
Froukje Kuiper | Vitalis Wilgenhof
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DIT GEDENKTEEKEN
WERD OPGERICHT
TER HERINNERING
AAN DEN
EENENDERTIGSTEN
DECEMBER 1919
DEN LAATSTEN DAG
VAN HET BESTAAN VAN
STRATUM
ALS ZELFSTANDIGE
GEMEENTE
TOEN WAS
J.P.J.M. SMITZ
BURGEMEESTER
IN HET
VIJFENTWINGTIGSTE JAAR
VAN ZIJN AMBT
1895-7 OCTOBER-1919

(21ste-eeuwse) foto’s Jan Geraats

Honderd
Jaar
Stratums
Einde

Bijna iedereen heeft het wel eens
gezien. Iedereen kijkt er langs, of
er overheen, of zelfs er doorheen.
En bijna iedereen vergeet zich af
te vragen of het misschien iets is:
het (in alle openheid) best verstopte
monument van Stratum. En
binnenkort is het weer jarig, nu zelfs
honderdjarig, eeuw-ig zogezegd.

O

p 1 januari 1920 (dus binnenkort een eeuw geleden) gingen
6 gemeentes op in één nieuwe:
de stad Eindhoven en de omliggende
plaatsen Woensel, Tongelre, Stratum

Gestel en Strijp werden samen een
nieuw (groot) Eindhoven. De notabelen
van Stratum hebben het nodig gevonden
om dat moment (en zichzelf) te
vereeuwigen: op 31 december 1919 werd
daartoe een heus monument onthuld op
het kerkplein van de Stratumse Joriskerk.
Hoewel er sprake was van een fusie en
geen annexatie wordt het monumentje
ook wel het Stratums “annexatiemonument” genoemd.
Aan het monument door (“fecit”)
W.A. Hoes van baksteen en smeedijzer
zijn vier stenen tafelen bevestigd. Het
voorziet ook in vier lantaarnlampen,
ongetwijfeld oorspronkelijk van Philips.
Omdat de letters van de inscripties na
een eeuw inmiddels wel toe zijn aan een
nieuwe zwarting, valt het informatieve
ervan ook al niet echt op. Kennelijk zit er
ook bij het eeuwfeest geen nieuw zwart
in, want inmiddels staat er een heel wat
tijdelijker informatiebordje naast, met
o.a. een deel van de inscriptie-tekst.
Als je de tafelen toch probeert te
lezen, kunnen de volgende vier teksten
ontcijferd worden:

TOEN WAS
MGR. L.J. DIJKMANS
PASTOOR
IN HET
EENENVEERTIGSTE
JAAR
ZIJNER PRIESTERLIJKE
BEDIENING IN DE
PAROCHIE VAN DEN
H. GEORGIUS
TOEN WAREN
J.C.M. RAUPP
J.J. WINTERMANS
WETHOUDERS,
J. VAN DER PAS
P.C. RAIJMAKERS
H.F.S. LEIJTEN
P.N.L. STAAL
C.W. BORRENBERGEN
H. GOOSKENS
J.E.F.J. SCHRÖDER
J. VAN GLABBEEK
J.W. VERHOEVEN
RAADSLEDEN,
J.A. VAN LOON, SEC.
A.J. KOONINGS, ONTV.
Het valt op dat de parochie-heilige hier
op zijn latijn Georgius en niet Joris
genoemd wordt. Later, dus ten tijde
van de gemeente Eindhoven, heeft
de toen kersverse opvolger-pastoor
(Sicking) zich juist verzet tegen het

gemeentelijk voornemen om een deel
van de oude Jorisstraat en een nieuw
verlengde daarvan (om) te dopen in/
tot Georgiuslaan. Dat verzet had succes:
de voorgenomen Georgiuslaan is alsnog
een Jorislaan geworden.
Toen veel later de bewoners van het
resterende stukje Jorisstraat de verwarring
tussen de twee Joriswegen beu waren en
de gemeente om een andere straatnaam
petitioneerden, kwam er (in 1966)
een straatnaambordje vrij voor deze
“monseigneur” Dijkmans, die net na de
Jorislaan (1937) was overleden. Pastoor
Dijkmans was overigens bouwpastoor,
niet van de nieuwe kerk (1884-5), maar
van de toren en de pastorie (1910).
Burgemeester (Jan) Smitz heeft niet
zolang op zijn eigen straat hoeven te
wachten (in 1924 was die er), maar hij
was dan ook in 1920 al functionaris-af.
Fl SanRagel
PS
Waarschijnlijk het mìnst verstopte stuk
kunst in Stratum is de watertoren met
zijn drie grote witte bollen “op niveau”,
maar dat is dan ook iets waarvoor
verstoppen(...) wel het laatste is dat je
daarbij kunt gebruiken.
Foto hieronder: 31 december 1919:
“Tout Stratum” bij de vers uitgehouwen
visitekaartjes-voor-de-eeuwigheid, met
zo te zien nog wel gezwarte letters. Naar
het schijnt, schijnt op de foto alleen het
het licht van één flitslamp (en een enkele
misdienaars-kaars): zie het tijdelijke
informatiebordje.
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Minibieb
aan de muur

O

p Nationale KinderZwerfboekDag (3 oktober jl.) is er een
mini-biebje aan de zijgevel van de
Buut geplaatst. De biebjes zijn gevuld
met kinderboeken en (jong)volwassen
boeken. Je mag er boeken uitpakken
en weer terug erin zetten. Je mag ook
zelf boeken erin plaatsen die je niet
meer leest. Zo kunnen meer kinderen
uit onze buurt lezen!

Rochusbuurt
een stukje
veiliger
Heb je je wel eens afgevraagd, als
je een AED kastje passeerde, waar
toch de code van het cijferslot ligt?
Na de AED training met 11 andere
buurtgenoten weet ik het antwoord.

T

waalf buurtgenoten hebben
zaterdag 28 september de AED
cursus succesvol volbracht. De
2e groep deed de cursus op 12 oktober.
Ik moet er wel eerlijk bijzeggen dat
zakken voor deze cursus niet mogelijk is.
Ik had de cursus ook al eens gedaan op
mijn tennisclub, maar na 2 jaar verloopt
het certificaat. En dan mag je je niet
meer aanmelden als burgerhulpverlener.
Het initiatief van Judith om voor
de Rochusbuurt een AED cursus te
organiseren was voor mij daarom een
mooie gelegenheid om deze kennis
weer eens op te halen. De cursus werd
gegeven door twee vrijwilligers van het
rode kruis.
AED is eigenlijk heel eenvoudig en
bestaat uit een aantal stappen.
1. Controleer het bewustzijn
2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)
3. Controleer ademhaling

4. Geen normale ademhaling: start
direct met 30 borstcompressies
5. Beadem 2 keer
6. Als de AED er is, bestig de AED
aan het slachtoffer
Maar nu weten jullie nog steeds niet waar
de code van de kluis, lees AED, ligt. Als
je een AED cursus hebt gevolgd mag
je je aanmelden als burgerhulpverlener.
Komt er een melding via 112 binnen van
iemand met een hartstilstand dan krijgen
alle mensen die zich hebben aangemeld
als burgerhulpverlener en die zich in de
buurt van het slachtoffer bevinden een
SMS-je of appje. In dit bericht staat de
locatie van het slachtoffer, het adres van
de dichtstbijzijnde AED en uiteraard
de code van de AED! Burgers met
een AED diploma kunnen zodoende
hopelijk al heel snel reanimatie doen
totdat de officiële hulpdiensten arriveren.
Ik heb me zo’n 4 weken aangemeld als
burgerhulpverlener en tot nu toe nog
geen oproepje gekregen. De AED cursus
is trouwens meer als alleen hartmassage
en beademing. Je leert ook om iemand
in de stabiele zijligging te leggen en
eerste hulp bij verslikking te geven. De
verschillen bij het toepassen op een kind
of volwassene van alle handelingen werd
ook uitgelegd.
De Rochusbuurt is vanaf 12 oktober
een stukje veiliger met 24 nieuwe
burgerhulpverleners.
			
Marcel

Wat is Kinderzwerfboek?
Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te
lezen. Want lezen is heel belangrijk
voor hun ontwikkeling. Lezen prikkelt
de verbeelding. Je kunt je helemaal
verliezen in een verhaal en je eigen
film erover maken in je hoofd. Maar
het belangrijkste: lezen is vooral erg
leuk en ontspannend.
Het idee is simpel:
Met elkaar helpen we alle kinderen in
Nederland om boeken te lezen en zich
zo beter te ontwikkelen. Zwerfboeken
zijn gelezen boeken die zwerven van
kind naar kind met een zwerfsticker
op de kaft. Zwerfboeken kan je
vinden op school, in wachtkamers,
hotels, kinderboerderijen of in een
van de vele Kinderzwerfboek-stations
zoals in onze buurt. Kinderen mogen
de zwerfboeken gratis meenemen om
te lezen. Is het boek uit, dan laten ze
het boek weer zwerven of zet je het
terug in onze mini bieb! Voor meer
info: www.kinderzwerfboek.nl.
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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

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

Dinsdag t/m Zaterdag
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Rochus
Culinair:
Rosbief
van hert

’s Avonds afmaken

Zoete aardappelcrème

Hertenrosbief

Verwarm de oven voor op 175°C. Verpak de

Verwarm de oven voor op 70°C. Leg de

zoete aardappels in dubbel aluminiumfolie en

hertenrosbief in de oven zodat het vlees

Buurtbestuur

pof ze in circa 1 uur en 15 minuten gaar en

langzaam warm kan worden.

Yolande Voske 

tel: 06 23 70 27 30

zacht in de oven. Laat de aardappels afkoelen

Gesmoorde boerenkool

Gijs van Stiphout

tel: 06 34 71 03 34

tot handwarm, halveer ze, schep het zachte

Verhit een scheutje olijfolie in een brede

info@rochusbuurt.nl | www.rochusbuurt.nl

vlees uit de schillen en druk het zachte vlees

sauteuse of wok en roerbak de boerenkool

meteen met een spatel of pollepel door een

tot het iets kleurt. Voeg de walnotensaus toe.

en puree van zoete aardappel. 1 november

bolzeef. Roer er met een spatel olijfolie door

Zoete aardappelcrème

was het dan eindelijk zover, running diner.

en breng op smaak met sinaasappelsap, een

Roer de zoete aardappelcrème warm.

Mijn eerste deelname en na alle goede

beetje zeezout en versgemalen peper. Bewaar

Bockbiersaus

verhalen had ik er enorm veel zin in.

voor de eindbereiding.

Breng de bockbiersaus aan de kook en klop

T

er met een garde vlokjes ijskoude boter door.

ijdens mijn vuurdoop mocht ik meteen

Hertenrosbief braden

aan de slag met het hoofdgerecht.

Verwarm de oven voor op 95°C. Ris en snijd

Opmaak bord

Omdat je geen tijd hebt om op de

de tijm fijn. Verhit de olijfolie met boter in

Verdeel de boerenkool hoog in het midden

avond zelf lang in de keuken te staan ook hier

een bakpan. Bestrooi de rosbief royaal met

van borden. Snijd het vlees in plakken van

weer een gerecht wat goed voor te bereiden

tijm, een beetje zeezout en versgemalen

ongeveer 3 millimeter dik en verdeel de plakken

is. Het recept wat ik gemaakt heb kreeg ik van

zwarte peper en braad de rosbief rondom

over de boerenkool. Leg drie quenelles zoete

een collega en viel goed in de smaak bij mijn

in 3-4 minuten bruin in de bakpan. Leg het

aardappelcrème aan één kant van het vlees

gasten. Oké het kost wel even een middagje

vlees op een bakplaat en gaar het in circa

en lepel een beetje notensaus aan de andere

in de keuken, maar dan heb je ook wat! Zelf

45 minuten rosé in de oven of tot het een

kant van het vlees op de borden. Schenk de

was ik er ook erg over te spreken en ik deel

kerntemperatuur heeft van 48-50°C (gebruik

bockbiersaus over het vlees.

het dus graag met jullie. Niet geheel toevallig

een

is dat dit gerecht ook perfect in het seizoen

afhankelijk van de dikte van het vlees. De

past. Bon appetit!

rosbief kan vooraf worden gebraden. Kort

vleesthermometer!).

De

gaartijd

is

temperatuur worden verwarmd in de oven

Puree van zoete aardappel

zonder dat het te ver doorgaart.

•

6 zoete aardappels

•

1 sinaasappel

Bockbiersaus

•

75 ml olijfolie extra vierge

Pel en snijd de uien in grove blokjes. Verwarm

Agenda November,
December ‘19 &
Januari ‘20
Vrijdag 29 novermber 17.00 - 19.00

Rosbief van hert

de olijfolie en karamelliseer de uien in een

Biertip van de Bottle Shop

•

1 bosje tijm

brede pan op laag vuur in 8-10 minuten

Hoe kan het ook anders, bockbier! Er zijn veel

•

800 g rosbief van hert aan één stuk

goudbruin. Voeg de laurier toe en blus de

verschillende soorten bockbier op de markt.

•

2 el olijfolie om te bakken

uien af met rode port en wildfond, breng

Omdat we een puree van zoete aardappel

•

2 el roomboter

aan de kook en laat tot de helft indampen.

serveren is een bockbier met een zoetje wel

Bockbiersaus

Verwijder de laurier, pureer de saus fijn met

lekker. Je komt dan al snel uit bij de traditionele

•

2 zoete witte uien

de staafmixer en schenk door een zeef in een

bockbieren die voornamelijk door de grote

•

50 ml olijfolie

schone pan. Breng opnieuw aan de kook en

brouwerijen gebrouwen worden. Brouwerij

•

1 vers laurierblad

voeg het bockbier toe.

heeft echter ook een fantastisch bockbier

•

75 ml rode port

•

200 ml wildfond

Gesmoorde boerenkool

zoet bockbier wat perfect samengaat met dit

•

0.5 flesje bockbier

Scheur de boerenkoolbladeren van de stelen.

gerecht!

•

50 g ijskoude roomboter

Snijd de harde nerven eruit. Blancheer

gemaakt met apfelstrudel. Een heerlijk stevig

Gesmoorde boerenkool

de bladeren in 5 minuten beetgaar in

Wijntip van de Bottle Shop

•

1 stronk boerenkool

ruim kokend water met zeezout. Giet de

Het hert en de smaakvolle saus gaan perfect

•

1 teentje knoflook

boerenkool af en spoel af met koud water. Pel

samen met een mooie Rioja. Deze Baron de

•

125 g walnoten

voor de walnotensaus de knoflook en vijzel

Ley Club Privado heeft een Speelse, sappige

•

0.5 tl zeezout

de knoflook met zeezout en walnoten fijn.

smaak met jeugdig rood fruit als dat van

•

100 g geraspte Parmezaanse kaas

Voeg de geraspte kaas toe, schenk er olijf- en

aardbei en kers. Subtiele vanilletonen door

•

75 ml notenolie

notenolie bij tot de notensaus een dikke maar

een korte houtrijping van slechts enkele

•

75 ml olijfolie extra vierge

smeuïge substantie heeft.

maanden.
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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

Schoen zetten

joris.westerwoudt@gmail.com

Zaterdag 30 novermber 14.00 - 17.00

Speeltuincommissie

Repair Café

Maartje van den Boogaard

Zondag 1 december 15.00 - 17.00

Redactie Rochusnieuws

Sinterklaasviering

rochusnieuws@gmail.com

Zaterdag 14 december 20.00 - 23.00

Wijkagent

KerstBuu(r)tBingo

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den

Woensdag 18 december 20.00

voor het serveren kan het vlees op lage
Ingrediënten voor 4 personen

ROCHUSNIEUWS

Buurt-info

’s Middags voorbereiden

Met bockbiersaus, gesmoorde boerenkool

NO.171

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt
Koen van Grinsven

tel: 0900-88 44

Vergadering Rochusnieuws

koen.van.grinsven@politie.nl

Zaterdag 21 december 15.00 - 18.00

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Humanistisch Café

Jeroen van Nierop

Zaterdag 28 december 14.00 - 17.00

Repair Café | Oliebollen verkoop
Zaterdag 11 januari vanaf 20.00

Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 25 januari 14.00 - 17.00

Repair Café

tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl
Gebiedscoördinator Rochusbuurt
Marita Kuster

tel: 14040

Afval
Ophalen grijze bak:

St. Jorislaan: 10, 24 december

Aanleveren kopij

Rochusbuurt: 5, 19 december

In januari 2020 verschijnt nummer
172 van deze buurtkrant!

St. Jorislaan: 3, 17, 31 december

H

eeft u daarvoor Kopij? Wij
ontvangen deze graag. U kunt uw
bijdrage tot en met vrijdag 3 januari
mailen aan: rochusnieuws@gmail.com
of geef je bijdrage af bij Hoefkestraat
12.

d

Ophalen groene bak:

Rochusbuurt: 12 december
Ophalen oud papier:
11 december

Inleveren plastic | glas:

Dagelijks: containers parkeerterrein

Jumbo, Geldropseweg | AH, Leenderweg

ww
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Sinterklaasgedicht

De Kinder Redactie:

KidsTalk

Hop hop hop,
paardje in galop
Ninne

4

Cato

Madee

Met Sinterklaas is het altijd feest,

Puk

dat is nog nooit anders geweest.

De
manieren om op
Sinterklaas te lijken:
1.

Hoe oud ben je?

want dan komt een Piet.

Ik ben 8 jaar

Die Piet neemt suikergoed mee,

Wie zijn je ouders,

dat mag je dan opeten hoezee hoezee!

zusjes of broertjes?

Cadeautjes kan je ook krijgen,

Mijn vader
is Hein mijn
moeder is
Maartje en ik
heb één zusje
den die heet
Mijs

Zorg dat je ouders smink in huis

van zo’n leuk cadeau

Zorg ook dat je een lange baard hebt,

kan je

als je het niet kan vinden dan knip

nooit gaan

dan gewoon van je vader de baard af.
3.

zwijgen!

Kleding van Sinterklaas is ook
belangrijk anders lijk je er natuurlijk
niet op.

4.

Een hoed van Sinterklaas is natuurlijk het belangrijkste! Zorg dus ook
dat je die hebt.

Liv van
Sambeeck

Zing een Sinterklaaslied,

hebben voor rimpels!
2.

Wie ben je?

Chocolade-pepernoten

Naar welke school en klas ga je?

Ik zit in groep 5 op De
Hasselbraam
Wat is je lievelings-

Nodig:

Les:

Maak nu een leuke foto van jezelf en

•

250 gr bakmeel

Crea (knutselen) en natuur

stuur deze foto dan op naar dit e-mail

•

3 eetlepels speculaaskruiden

Eten:		

adres: rochusnieuws@gmail.com

•

een klein beetje zout

Salade		

Hoe is je foto geworden? Je bent nu

•

100 gr koude boter, snij in kleine stukjes

Vakantieland:

helemaal klaar voor Sinterklaas!

•

200 gr stroop

Italië

•

200 gr chocola

Snoep:			

Onderste
boven
Pietje!

Doe eerst het bakmeel in de kom, daarna 3

Zure matjes

eetlepels speculaaskruiden en dan een beetje

Kleur:

zout. Pak dan de koude boter als laatst de

Blauw

stroop. Ga dan met je handen kneden tot een

Dier:

bol, zorg dat er geen stukjes boter in zitten.

Hond en zebra

Leg dan de bol in doorzichtig folie, leg het in

Tv-programma:

de koelkast voor 30 min.

Jill

Verwarm de oven alvast op 170 graden. Haal

Waaraan heb je een hekel?

Wat heb je nodig?

na 30 min. het deeg uit de koelkast, snij het

Pesten en ruzie maken

1 blauw A4-tje |

in vier stukken. Maak van elk stuk een sliert

Wat zijn je hobby’s?

1 gele stickynote van 8,5 bij 8,5 | 2 kleine

van 1 cm breed. Gelukt? Snij ze in stukjes

Knutselen, dansen en zingen

oogjes | vouwblaadjes bruin | huidskleur

van 1 cm. Maak erna bolletjes van zo groot

Wat is een goede/slechte eigenschap?

klein blaadje | klein touwtje

als een knikker. Dan pak je alvast bakpapier,

1.

Knip van ‘t blauwe A4tje een letter X

op de bakplaat. Geef de pepernoten een beetje

Ik ben niet altijd eerlijk, maar ben
meestal heel lief

2.

Knip dan van de stikynote het hoedje

ruimte, want ze worden nog groter.

Van welke muziek hou je?

3.

Maak van het touw een klein veertje

Dan moeten de pepernoten 12 minuten in de

4.

Van het bruine vouwblaadje maak je

oven. Pas op ze zijn nog warm als je ze eruit

Kinderen voor Kinderen
Diggy Dex

schoenen en handen

haalt! Verdeel de stukjes chocola, je mag zelf

Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen?

Maak van het blaadje dat

kiezen welke chocola, in een glazen kom.

SUPER leuk!!!

huidskleurig is een rond gezichtje en

Doe in een pan kokend water, zet het vuur

Waarom?

daar plak je dan het mutsje op met

voorzichtig aan, hou de kom boven de pan.

het veertje en de oogjes

Als de chocola gesmolten is en de pepernoten

Omdat hier veel vriendjes en
vriendinnetjes wonen

Als je het gezichtje klaar hebt

afgekoeld zijn. Leg de pepernoten in de

Wat wil je later worden?

dan moeten het lijfje en de

chocolade, vis ze met de vork eruit. Leg ze op

Zangeres

voeten en handen erop!

bakpapier tot de chocolade hard is geworden.

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

5.

6.

Nu is heel je Pietje klaar!

Lekker smullen!

Olle Aerts

